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২সি, নবীন কুণ্ড লেন, কলিকাতা , 
হইতে শ্রীঅমূল্যচরণ প্রামাণিক 

কতক প্রকাশিত । 

৬ সঙ্কলক করুক সংরক্ষিত 

সমূল্য-_ছুই টাকা আট আমা 

আসাম বেঙ্গল প্রেস লিঃ 

৬০॥ ধন্দ্তলা সরা, 

কলিকাতা 



নিবেদন 

বিগ দিশ্-দ্বিশ বখসরের মধ্যে বাংলার চারিদিকে ব্রকটা জিনিষ 
ক্রমশঃ শ্টহর হইয়! উঠিতেছে-_তাহা হইতেছে বাঙ্গালীর আধুনিক 

শিল্প-বাঠলনের চেতনা । এই সময়ের যধ্যে বাঙ্গালীর শিল্প-ব্যবসায়ের 

সাদন' এ স্থরে আসির! পৌছিকাছে তাহ! অসম্ভব বিম্ময়কর ন: 

ইল লা অহুনকটা পরিপূর্ণ না হইলেও, নিতান্ত নগণ্যও নহে! 

ক্খেব বিহদ্ধ এই বে, বাঙ্গালীর এই শিল্প-ব্যবসায়-প্রচেষ্টা পুষ্টির 
পথে অগসব হইতেছে । এই পুষ্টির ইতিহাসে কন্মবীর আলামোহনের 

ধ্যায়। 

কম্মক্ আলামোহনের নাম আজ বাংলার ছোট-বড় প্রা 

সকল্রেই নিকট বিশেষভাবে পরিচিত; শুধু তাহাই নয়, বাংলার 
বাহিরে ভরুছের বিভিন্ন প্রদেশেও তাহার নাম অজান। নাই। 

কম্মর;র ঘে কয়টি, বিরাট যৌথব্যবসা়-প্রতিষ্ঠান (লিমিটেড, 
কোম্পানী ) গ্কাপন করাছেন, তাহাদের সমাবেশে হাওড় সহরের 

বহিঃপ্রাঙ্ছে পেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইনের ছই পার্থ দাশনগর' 

গড়িয়া! উঠিযাছে। এই দাশনগর-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন 
শাখ! ভারতের নানাস্থানে স্কাপিত হইয়। কম্মবীর তথ] সমগ্র বাঙ্গালী 

জাতির ন্সর্থ নৈতিক বিজয়াভিবান ঘোষণা করিতেছে । আর সেই 
সঙ্গে এঈ সত্যও প্রকাশ করিতেছে যেঃ নিঃসঙ্গল আলামোহনের 

অপিচল মনোবলই এই সকল বিরাট শিক্প-প্রতিষ্ঠান রচনার সুদঢ় 

ভিতি। আমরা কথায় কথায় মাৰোয়াড়ীদের লোটা-কম্থল-সম্বলের 

উদ্দাহরণ “দরা নিঃসহায় দৈন্তের আত্মপ্রসাদ লাত করি। আর সেই 

নু 
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সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায়-গত প্রাণ, ব্যবসায়-ক্ষেভ্কে সহযোগিত' 

ও সহান্ুভৃতিময় সামাজিক জীবনের কথা হুলিয়া যাই। পৃথিবীর 

প্রায় সব দেশের লোক লাংলাদেশে আসিয়া! অন্ন লুটিয়া লইতেছে। 

আর বাঙ্গালী তাহাদের নিজেদেরই সহমন্মিতার অভাবে খাছ 

পাইতেছে না। বাংলার ভাবপ্রবণ আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ ও পুষ্ট 

লাভ করিয়া কম্মবীর আলামোহন প্রমাণ করিলেন, ষথার্থ একনি হ1 

ও পারস্পরিক সহবোগিতা থাকিলে অরণ্যে-প্রান্থরে স্রশোশন নগর 
নিশ্মাথ করা বায় এবং এই ভাববিলাসী বাঙ্গালী জাভি শুপু ভাবময় 

চারুশিল্প ও সুকুমার সাহিত্যে নয়, কঠোর নিম্মম বস্থগ্রধান ব্যাপারেও 

এই দুনিয়ায় নিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিতে 

পারে। আর তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্শ্রিবিষ্ালয়ের 

শিক্ষাটাই শিক্ষার চরম কথা নয়। বাক্তিগত জীবনের ভুয়োদশনই 

জরম সত্য । কম্মবীর দাশ বাংলার অর্থনৈতিক সমশ্শর সমাপন 

“েময়ে থে পারংগত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা বহমান শাংলার 

অন্চকরণীয় হওয়া একান্ত আবশ্তক। আলামোহন-বাবু বয়সে এন” 
কিছু প্রবীণ নন্্, তবে কম্মে। তাহার কক্ষপ্রেরণায় অচঞ্চল অনু 

সহযোগিতা] করিবার বাসনা প্রকাশের দ্বার তাহার জীবনপ্রধাহকে 

উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য আর তাহার কম্মধার! ও সেবার স্পর্শে সঞ্ভীলিহ 

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আনন্দোছেল হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য 
গত ১৬ই নৈশাখ উহার পঞ্চাশতম জন্মতিথি উৎসবে তাহাকে 

অভিনন্দিত করা হয়। সেই সার্থক অভিনন্দনকে স্মরণীয় করিবার 

উদ্দেশ্তে এই গ্রন্থের সম্বলন ও প্রকাশ। 

ধাহাদের রচনা-সম্পদে এই গ্রন্থের কলেনর পুষ্ট হইল এবং এই 
্রস্থসঙ্কচলনে যাহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করিয্বাছি 

তাহারা সকলেই আমার কুতজ্ঞতাভাজন। 
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যে সকল লেখককে তাহাদের রচনার প্রুক দেখাইর়' সংশোধনের 

কথ! ছিল তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও সময়াভাবে প্রুফ দেখাইয়া 

লওয়া সম্ভব হয় নাই; সে-কারণে ও মুদ্রাকরের অমনোধোগিতা 

হেতু পুস্তকের স্থানে স্তানে ভুলক্রটি দ্ট হইতে পানে । সেজলা 

সহদয সুধী লেখক ও পাঠকগণ যেন ক্ষম! করেন। 

এ... 

আশ্বিন, ১৩৫১ ীপ্রমথনাথ পাল 

কলিকাতা 



সূচী 
বিষয় 

কর্দদীরের জাত, বাঙালী 

এবিনরকুমার সরকার, এন্. এ বিচ্চাটৈ শব 
ডক্টর, এইচ, সি. (অধ্যাপক, কলিকাত। ধেশ্রলিছালম) 

কম্মবার আলামোহন-প্রশন্ডি 

শদ্বিজেন্্রনাথ ভাছুড়ী, করিরত্র, বি. এ. 

শিল্পোন্নভিৰ পরিকল্পন; 

শ্বাণেশ্বর দাশ, বি. এস্$ সি-এইচ. ই. (ইলেনষেস, 

ইউ. এস্. এ.), (রানায়নিক এক্সিনিরার ও অধাংপক, 

নলেজ অব. এঞ্চিনিয়ারীং এগ টেক্নলঙ্ি, যাদবপুর! 

কম্মযোগী আলামোহন 

শ্রকালিদাস রায়, করিশেখর, বি. এ. 

কমবীরু আলামোহন কাশ 

মেঘনাদ সাহা, ডি, এসসি, এফ, আর. এস. 

(অধ্যাপক, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাত। 

বিশ্ববিদ্যালয়) 

আলাযোহন 

বিমলচন্দ্র ঘোষ 

কন্মবীরের শক্তি-উৎস 

শজ্ঞানাঞ্ুন নিয়োগী ( কমাসিক়্যাশ মিউজ্জিয়াম, 

কলিকাতা কর্পোরেশন ) 

পৃ; 
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বিষয় 

কম্মবীর আলামোহন-সঙ্দদ্ধনা 

শ্রীধতীব্্রমোহন বাগচী, বি-এ. 

আমাদের দেশের সুটির-শিল্প সঙ্গদ্ধে কয়েকটা আপুনিক তথ্য 

আলামোহন দাশ 

শ্রীকুমুদরঞ্জন মলিক, নি. এ. 

পরন-শিল্প ও শিক্ষা 

ভক্ষিতীশচন্দ্র পিশ্বাস, এম্. টি. এম. এ, টি.আই. 
(আমেব্রিকা) 

কম্দবীর আলামোহনের প্রতি শরঙ্ছাঞ্তলি 

শারখুনাথ ঘোষ, পি. এ. 

কম্মবীর আলামোহন 

গ্রহরিহর শেঠ 

মুদ্ধকালে ভারতীয় শিল্প-অমিক 

শ্রপহ্বজকুমার মুখোপাধ্যার, এম.এ. বি. এল্, 

কম্মবীর আলামোহন 

শ্রীশশধর বিশ্বাস, কবিত্ুষণ 

যুদ্ধোন্তর কালে তারতের খনিজ শিল্প 

শ্রীশিবন্বন্দর দেব, ডি. এস-সি. (অধ্যাপক, 

বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাত] বিশ্ববিগ্যালয়) 

'আথিক ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্থ 

শ্রন্থধাকান্ত দে, এম্. এ. বি. এল্, সম্পাদক, 

বঙ্গীয় ধন্নিজ্ঞান পরিষদ, 

৭ 

৪ 

"৩৮ 
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বিষয় 
টি 

লুক 

বুশ র বাংলার 9 মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 

পুচ বিশ্বীস, এম্. এস্-সি. ( অধ্যাপক, 
কলেজ অব. এঞ্জিনিয়ারীং এণ্ড টেকৃনলজি, 
বাদন্পুর ) 

ভারতের বশ্মাশ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় 

শ্রিসত্যরঞ্চন ধিশ্বাসঃ এম. এ. এ. আই. আই.বি. 

সান্ধ্য শি-শ্িক্ষালয় 

শিপঞ্ানন নিয়োগী, এম্. এন পিএইচ, ডি, 

পি. আর. এস্. (অধ্যক্ষ, মশীন্রকলেজ, কলিকাতা) 

ভারতীয় কাপাসবীজের বাণিজ্যিক ব্যবহার 

অধ্যাপক শুবাণেশ্বর দ্বাশ 

আলামোহনের বাঙালীয়ানা ও 

৭ প্রসারের ধারা 

ননলাল রায়, এম্. এ. 

বাঙ্গালা 

'শজানাঞ্ন নিয়োগা 

পর্রিশ্শিউ 

(ক) ভিনন্দন 

(খ) পুত্যভিভাষণ 
কম্ুবর আলামোহন দাশ 

১৭২৭ 

১৭৪ 

১৮৯ 
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কর্মবীরের জাত বাঙালী * 
বিনয় সরকার 

কল্মবীর কাক বল £ 

লেখক শুন্লাম দাশনগরে আলামোহনের পঞ্চাশদ বধ-সন্বর্দনা-সভাষ 

(১৯ এপ্রিল, ১৯৪৪) আপনি বলেছেন যে, বাঙালীর 

কর্বীরের জাত,। ছুনিয়ার অন্য কোনে। জাতের তুলনায় 
বাঙালী জাত, কম্মবীরের হিসাবে খাটো নয়। এ কথার 
মানে কী? 

সরকার-_কর্শবীরের গুণততিতে হয়তো বাঙালী জাত. খাটে। 

বাঙালীর বিদেশীদের কর্মদক্ষতার মাপেও হয়ত খাটো। 
কিন্তু কর্মবীরের চরিত্র হিসাবে আমরা খাটো নই। 
কন্মবীরের আসল লক্ষণ হচ্ছে, ছুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করা, 
বাধাবিস্বকে জুতিয়ে দুরস্ত করা, প্রতিকূল শক্তিসমূহকে 

হারিয়ে সংসারে দাড়িয়ে থাকা । দুনিয়ায় ঘাড় খাড়া 

রাখতে পারা হচ্ছে বীরত্ব। এই হলো আমার পারিভাষিক 
কশ্মবীর-লক্ষণম্। 

লেখক-_অন্যান্ত জাতের পাশে আপনি' এই হিসাবে বাঙালীকে 

বসাতে পারেন £ 

_.* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রসেবী 
শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ সরকার, এম্. এর. মোলাকাৎ। 



২ পর্থান্শ বওসর 
সরকার__হা]। ইংরেজ বাচ্চা, জাশ্মান বাচ্চা, মাঞ্ধিন বাচ্চা, জাপানী 

বাচ্চা, রুশ বাচ্চা ইত্যার্দি নামজাদা জাতের ছোকরা- 
জোআন-প্রবীণেরা বাধাবিদ্রকে জুতোতে জানে বটে।. 

আমরা বাঙালীর বাচ্চারাও দেশের, সংসারের ও সমাজের 

প্রতিকূল শক্তিগুলাকে টিঠ.করুতে কম ওস্তাদ নই। ওরা 

যদি কশ্মবীর হয়, আমরাও তাহ'লে কম্মবীর । ওসব দেশ 

যদি কর্শবীরের দেশ হয়, আমাদের বাওল। দেশও কম্মীরের 

দেশ। হাজার বার হাজার জায়গায় বলেছি, বাঙালী জাত, 

বড় জাত.। তার মানে বাঙালীর কশ্মবীরের জাত্। 

বরং ও-সব দেশের তুলনায় বাঙ্লাদেশের একটা জবরদস্ত 

বিশেষত্ব আছে। বীর তো বীর বাঙালী বীর । 
লেখক--কী সেই বিশেষত্ব? বাঙালী বীরের এত তারিফ কেন £ 

সরকার-_-বিলাত, জাশ্মানি, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা, রুশিয়া প্রভৃতি 

দেশে গবমেণ্টের সাহায্য কোনো-না-কোনো উপায়ে 
কন্মীদের জীবনে পৌছে থাকে । ও-সব দেশের লোকেরা 

নানা রকমের সরকারী সাহায্য ভোগ করে। ভাতে 

আমাদের বর্ীরা প্রায় সকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ 
কবজার জোরে কাজকম্ম চালাতে বাধ্য। একমাত্র নিজ 

ক্ষমতায়, বিনা সরকারী সাহায্যে, বাঙালীর বাচ্চাকে 

গবেষণা চালাতে হয়, আবিষ্কারে লেগে থাকৃতে হয়, কারবার 

ফাদতে হয়, ছুংসাহসের অভিযানে আগুয়ান হ'তে হয়। 

বাহাছুরি বেশী কার! তাদ্দের, না, আমাদের ? আমার 

জবাব, বাঙালীর বাচ্চার, ভারতসম্তানের কৃতিত্ব বেশী। 

কম্মবীর হিসাবে বাঙালীর বাচ্চাই দুনিয়ায় সম্বর্ধনা-যোগ্য। 

জগতের সের! বীর বাঙালী । ্ 
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লেখক- আলামোহনের মতন কর্মবীর বাঙলাদেশে অনেক দেখতে 

পানকি? 

সরকার-_আমার চোখে প্রায় যে-কোনে! বাঙালীর বাচ্চাই কম্মবীর । 

কেউ ছোট, কেউ বড়, আর কেউ মাঝারি কম্মবীর । 

বাঙালী আমরা প্রায় সকলেই প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াই 

চালাতে-চালাতে এগিয়ে ঘাচ্ছি। ছুনিয়া বাধা দিচ্ছে 

আমাদের অসংখ্য দিক্ থেকে । সেই সব জুতিয়ে দুরন্ত 

কর! প্রায় প্রত্যেক বাঙালীরই জীবন-কথার অন্তর্গত। 

লেখক--ঢু-একটা বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় চাই । 

সরকার-_গরীব অবস্থা থেকে টাকাকড়ি রোজগারে বড়লোক হওয়ার 

দৃষ্টান্ত চাও? বাঙ্লাদেশে পাবে হাজার-হাজার। 

লেখাপড়ায় যার! খাটে! তারাও কি গরীব থেকে যায়? 

না, তাদের অনেকে বাঙ্লাদেশে পয়সা রোজগারের 
কর্মক্ষেত্রে চরম উন্নতি দেখিয়েছে । কি নিধন, কি নিরক্ষর 

বা অর্দশিক্ষিত ছুই শ্রেণীর লোকই বাঙালী সমাজে দুনিয়াকে 

জুতিয়ে বড়লোক হয়েছে। তারা সকলেই জবরদস্ত 
কম্মবীর । বাঙ্লায় কর্বীরের পায়দ] হঝেছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। 

এই হিসাবেও বঙ্গজননী বীর-প্রপবিনী | 

লেখক-_-সাধারণতঃ এই কথাটা আমাদের মনে আসে না কেন? 

আমর! ছু" একজন কন্শবীর দেখলে তাদেরকে একমাত্র বা 

“সবেধন নীলমণি' বিবেচনা! করি কেন ? 

সরকার-_সাধারণতঃ লোকের] বীরত্ব মাপে সাংসারিক সফলতা দেখে । 

কোনো লোক বদি বেশ সুখেশ্শ্ষচ্ছন্দে জীবন চালাতে পারে 

তবে তাকে কর্শবীর বলা দস্তর। লোকে চায় কৃতকাধ্যত!, 

সার্থকতা, বিজয়লাভ । 



৪ প্থগা বসব 

কর্মাবীর আবিক্কারের পেশা 

লেখক-_-আ'পনি কশ্মবীর মাপেন কী দেখে ! 

সরকার- আমি জয়-পরাঞ্জয় দেখি না। আমি দেখি শুপু সংগ্রাম। 
লোকটা বাপাবিক্রকে দ্তোচ্ছে কিনা? লোকটা প্রতিকূল 

দুনিয়ার ঘাড় মট্কাতে চেষ্টা করছে কি না! যে-লোকটা 
লড়াই করুছে পেই লোকট] বীর। যদি লড়াইয়ে হেরেও 

যায়, তবুও সে বাপ পেট]! এই আমার পিচার। যে 

লড়াই করে না সে নরাধম। বীগত্-_লড়াইশীলতা, 

সংগ্রমানিষ্টা। কনম্মণীর-আবিঙ্কারের পেশার আমি আর 

কিছু দেখি না। 

লেখক-_সাধারণতঃ লোকের! কম্মবীরদেের সফলতা লা রুতকাধ্যত! 

মাপে কী দেখে £ 

সরকার--প্রথম ত দেখে টাকাকডিপ বহর। দ্বিতীয়তঃ দেখে সরকারী 

পদবী, খেতাব ইন্যাদ্দি। ভতীর়তঃ দেখে দেশবিদেশে 
নাম-ডাক। এই হচ্ছে কর্মবীর জরীপ কর্বার তিন অতি- 

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী । 

লেখক-_-এই ভিন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জরীপ স্থরু কবুলে বহুসংখ্যক 
কন্মবীর দেখা যায় না কি 

সরকার-_না। গোলযোগ আছে। কুলচুকের সম্ভাবনা আছে। 

এতে দ্রেখশাকী মেজাজের খেল। দেখতে পাই । অহঙ্কারের 

প্রভাব আছে। টাকাওয়ালার৷ বেশ দেমাকী । তার! যখন- 
তখন যে-সে পোককে টাকাওয়াল! হিসাবে বড় বল্তে 

নারাজ। তারা মনে করে ষে,একমাত্র তারাই টাকাওরাল!। 

তাদের মেজাজে তারাই দেশের পাড়, তাদ্দের সমান ধনী 
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আর কেউ নাই। অতএব দেশে কর্শবীরের সংখ্য। খুব 

কম। পদবীওয়ালাদের অহঙ্কার খুব নেশী। তার] ভাবে 

যে, তাদের সমান ইজ্জদ বেশী বাঙালী পায় নি। অতএব 

এই হিসাবেও বাঙালী কন্মবধীর গুন্তিতে নগণ্য। আর 

দেশবিদেশে নামওয়ালা বাঙালীর সবাই “আঙ্গুল ফুলে 
কলাগাছ” বিশেষ । তারা মনে করে যে, তাদের সমান 

নামওয়ালা লোক বাঙল! দেশে খুবই কম, ঠিক যেন নাই 
বল্লেই চলে । যাকে-তাকে এই শেণার দেমাকীপ] নামদার 

লোক সম্ঝিতে নারাজ । কৃতরাং এই মেজাজে'ও কম্মবীর 

বাঙালী বেশী নাই। মেজাজে এই সকল দুর্বলতা ধনী 

পদবীশীল নামদ্ধার নরনাবীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই তিন 

শ্রেণীর লোকের মগজে নতুন নতুন কম্মবীর স্বীকার করা 
একপ্রকার অসাধ্য । এই সব দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মাত্রাবিশেষে 
অহঙ্কারের খেলা । দ্রেমাকীদের দৃষ্টিভঙ্গী মামুলি দৃষ্টিভঙ্গী 

হ'তে আলাদ! চিজ। 

লেখক-_এই তিন দৃষ্টিতঙ্গীর গলদ কোথায়? 
সরকার-_-আমি গরীব মান্য । পয়সাওয়ালা, পদবীওর়ালা, নামওয়াল। 

লোকজনের মেজাজে ঢুকৃবো কী ক'রে? গরীবেপ চোখে 
অন্ন আয়ের লোকও ধনী, আবার গরীবগাও কনম্মবীর । 

সরকারী পদবী কেমন ক'রে জুটে» তা আমার পক্ষে 

বুঝা অসম্ভব, তাছাড়া পদবীহীন লোকও কম্মবীর 

হ'তে পারে। অধিকন্ত নাম-ডাকের মাত্রায় কম-বেশী 

থাকা স্বাভাবিক । নামটা ঘটনাচক্রে হয়ত বাড়ে 
কমে। কেজানে? এই সবের ভেতর বোধ হয় রহস্য 

আছে। 



৬ পঞণ্9াশ বসব 

লেখক- কর্শবীর আবিষ্কারের জন্য আপনি কী করতে চান ! 
সরকার--টাকার গরম, পদবীর গরম, নাম-ডাকের গরম বাদ দিয়ে 

কশ্মবীর আবিফার করার দিকে আমার মতি-গতি। সত্যি 

কথা, দেশবিদেশের কম্মবীর আবিষ্কার করা আমার অন্যতম 

পেশা । এই পেশায় পয়স1 ইত্যাদি চিজের বাল!ই আমার 

নাই। সর্বদাই টুড়ছি লোকজনের লড়াইশীলতা, সংগ্রাম- 

নিষ্ঠা, দুনিয়াকে জুতোবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা । এই লড়াইয়ে 

যে পাশ সে-ই আমার কশ্মবীর | 

(োজগার-মাফিক কল্মবীর-জরীপ 

লেখক--আবার জিজ্ঞাসা কর্ছি,_টাকাওয়ালারা কি টাকা 
রোপ্গারের পরিমাণ না! দেখে কাউকে কম্মবীর ঠাওরাতে 

পারে না 

সরকার_ অবস্থা ঠিক তাই। শুধু টাকাওয়ালারা কেন, জন- 
সাধারণ ও দেশের অধিকাংশ লোকই রোজগারের মাপে 

কম্মবীর জরীপ করতে অত্যস্ত। সংসারের লোকজনের 
মতিগতি নিম্নক্ূপ । লাখ পাচেক যার রোজগার, সে দেড়- 

লাখীর চেয়ে বড় কশ্মবীর। লাখপতির চেয়ে ছোট কম্ম- 

বীর হচ্ছে পঞ্চাশহাজারপতি ইত্যাদি । শেষ পয্যন্ত শ' 

খানেক বা গোটা পঞ্চাশেক যার রোজগার, সে বেচার! 

কণ্মবীর একদম নয়। এই হচ্ছে দুনিয়ায় কর্শবীরের জরীপ- 

প্রথা। রোজগার-মাফিক কন্মবীর জরীপ করার রীতি 
অতি সনাতন ও সার্বজনিক। 

'লেখ্কু- এই জরীপ-প্রথার দোষ কোথায় ? 
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সরকার--সহজে একট! দৃষ্টান্ত দ্িচ্ছি। মনে করো ছুনিয়়ার 

কোনে! দেশে রাষ্বিক শ্বাধীনতার লড়াই চল্ছে পঞ্ধাশ- 
পঁচাতর-শ' বছর ধ'রে | শেষ পব্যস্ত দেশটা স্বাধীন হ"য়ে গেল 

শ' বছরের শেষ দিন। সেইদিনকার স্বদেশ-নেবকদের 

ছাড়! আর কাউকে বাপ.ক1 বেটা কম্মবীর বল! সাধারণতঃ 

দস্তর নয়। কিন্তু এই বিচার যুক্তিসঙ্গত কি £ 

লেখক--আপনার বিচার কিরূপ ? 

সরকার--আমার বিচারে সেই দেশের ব্বদেশ-সেবক রাষ্টনিষ্ঠ কম্খবীর 

ক 

হাজার-হাজার। তার কার £ তারা শ' বছর ধরে 

জেল খেটেছে, না থেয়ে মরেছে, দেশ-বিদেশে স্বদেশের 

স্বাধীনতার ঝাণ্ডা খাড়া! ক'রেছে, আর তার জন্য নান! 

নিধ্যাতন সয়েছে, এখানে-ওখানে-সেখানে প্রাণ দিয়েছে। 

রাষ্তরিক স্বাধীনতার বেলায় চরম অবস্থার শেষ ব্বদেশ- 

সেবকরাই একমাত্র বীর নয়। সফলতা প্রাপ্ত শেষ কর্ম 

বীরদের চেয়ে পূর্ববর্তী স্বদেশসেবকদের অনেকেই চরিত্র 

বস্তায় আর স্বার্থত্যাগে হয়ত বেশ-কিছু মহত্তর। ঠিক 
তেমনি প্রত্যেক দেশেই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রয়েছে 

হাজার-হাজার কম্মবীর। তার ভেতর ছু'-চার-দশজন 

হয়ত টাকার মুখ দেখতে পায়, বাড়ী-গাড়ীর বিলাস 

ভোগ করে। কিন্ত তারাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কশ্মবীর 

নয়। অন্যান্তেরাও কম্মবীর। হয়ত খুব উচু দরেরই 
কম্মবীর । : 

শ্পাতেক আলানমোহন (১৯৪৪) 

লেখক-_বাঙ.ল! দেশের কণ্ঘবীর সম্বন্ধে কিছু বলুন ন! ? 



৮ পঞ্চাশ বসর 

সরকার-_বাডালী কেরাণী ইন্ুল-মাষ্টার শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই 

বীর । আট-দ্রশট1 ছেলে-মেয়ের পরিবার নিয়ে গেরস্থালী 
, চালানো বীরত্ব। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বড়-বড় সংসার 
চালানো মামুলি কাজ নয়। জীবন-সংগ্রামে ঘাড় খাড়া 
রাখা খুবই বাহাছরির কাজ। 

লেখক- বাঙালী গেরস্থদেরকে বীর বলছেন কেন ? 

সরকার-_বড়-বড় পরিধারের ছেলে-মেয়েদেরকে মান্ঠষ ক'রে তুল্ছে 
তারা]। তারা.দেশকে বাড়িরে দিয়েছে অসংখ্য উপায়ে। 

স্বাথতযাগ, স্দেশ-সেবা, সাহিতা-স্যটি, শিল্প-ুটি, বিজ্ঞান 

গবেষণা, কারখানা-স্থাপন, বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি 

কাজের জন্য লৌক এসেছে কোন্ শ্রেণীর পরিবার হ'তে £ 

প্রধানত: পয়ত্রিশ-পঞ্চাশ-পচাত্তর টাকার রোজগারওয়াল 
পরিবার হ'তে এসেছে এই ধরণের জগদ্বরেণ্য বাঙালীর 

বাচ্চা । বাঙালীর কেরাণী কর্মবীর। বাঙ্গালীর ইস্কুল- 

মাষ্টার কর্মবীর। পরয়সাওয়ালা লোকের ছেলেরা এই 

সকল স্বদেশ-সেবার কাজে যত নেমেছে তার চেয়ে 

বেশী নেমেছে গরীব লোকের ছেলেরা । বাঙালীর 

গরীবের! কম্মবীর। কের'ণীর কুটিরে জন্মেছে দেশপ্রাণ 

কন্মবীর। ইন্ধুল-মাষ্টারের ঘরে দেখা দিয়েছে স্বদেশযোগী 

কম্মবীর। ্ 
লেখক-_-এই ধরণের দৃষ্টাস্তকি অনেক আছে? 
সরকার--উনবিংশ শতাবীর আগাগোড়া! দেখতে পাই এই দৃষ্টান্তের 

ছড়াছড়ি। গরীবের বাচ্চারাই অনেকাংশে বর্তমান 

ভারতের আসল কর্ণধার বা! ধুরন্ধর। ছু-চার-দশজন্ 

পয়সাওয়াল! লোকের কৃতিত্ব অস্বীকার করার দরকার 
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নাই। কিন্তু বেশীর ভাগই দেখ! যায় যে, অজ্ঞাত-কুলশীল 

বাপযার ছেলেরা নিজ হাত-পার জোরে আর মাথার 

জোরে বাউল] দেশে গণ্য-মান্য হয়েছে । বাঙালী জাত্কে 

বাড়তির পথে ঠেলে দিয়েছে গরীবের বাচ্চার] । 

লেখক--বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সম্বন্ধেও কি সে কথা বলা চলে ? 

সরকার-_আলবং চলে, খুব বেশী-বেশী চলে । ১৯০৫ সনের গৌরবময় 

বঙ্গধিপ্নব কায়েম করেছিল কারা? সেদিন হ'তে আজ 

পধ্যন্ত কষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে, শ্বরাজ-স্বাধীনভার কাজে, 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে, স্থকুমার শিল্পসাহিত্যের কাজে 

কোন্ কোন্ শ্রেণীর বাঙালীর দান আকার-প্রকারে বেশী ! 

প্রধানতঃ গরীব পরিবারের ছেলেরাই স্বদেশী-স্বরাজ- 

স্বাধীনতা-জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছে! 

১৯৪৪ সনে ব্যাঙ্কিং, বীমা, যন্্পাতির কারখানা, বিজলীর 

ফ্যাক্টরী, ওষুধের কারখানা, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত 

'কাজে অনেক বাঙালী টাকার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এদের 

অনেকে বাঙালী কারবারের প্রবর্তক বা মালিক। কেহ 

কেহ হয়ত অ-বাঙালী ভারতীয় বীমা-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি শিল্প- 
বাণিজ্যের কম্মকর্তী। কিন্তু এর প্রত্যেকেই এক একজন 

আলামোহন। পঁচিশ বছর আগে এদের অধিকাংশই 
ছিল গরীব। তাদের বাপ-দাদারা ছিল আরও 
গরীব । 

লেখক-_আপনি কি বল্তে চান যে, ব্বদেশী যুগের পরবর্তী আজ পর্য্যন্ত 
যত বাঙালী ব্যবসাঁবাণিজ্যে আর নতুন-নতুন কৃষি-শিল্পে, 
লেগে রয়েছে তারা সকলেই আলামোহন দাশের মতন, 

কম্দবীর ? 
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সরকার-_অবিকল তাই বল্ছি বারে বারে। কোনো আলামোহন 
হয়ত গগ্ডাকয়েক টাক! বেশী রোজগার করুছে, আর কোনো 

আলামোহন হয়ত কারবারট! খাড়া! কর্তে গিয়ে হায়রাণ- 
পরেষান হ'য়ে পড়েছে। কোনে! আলামোহন নিজ 

কারবারের মালিক, কোনো! আলামোহন হয়ত পরকাঁয় 

কারবারের কম্মকর্তী। সব রকমই আছে, লাখপ(ি- 

দ্রশলাখপতি দু'চার জন যে নাই তা নয়। তাবার 

হাজারি, চার-হাজারিও বেশ-কিছু দেখা যায়। তাছাড়া 

“অদ্য তক্ষ্যো ধনুগ্ড ণ:”-মেজাজী শিল্পী-বেপারীর সংখ্যা 

অগণিত। 

লেখক-- একালের বাঞ্লায় কতজন আলামোহন দেখতে পাচ্ছেন ? 

'সরকার-_মাটী কাম্ড়ে পড়ে রয়েছে শ'য়ে-শ'রে হাঞ্জারে-হাজারে 

বাঙালীর বাচ্চা। কোনে! মিএ রয়েছে ব্যাঙ্ক নিয়ে, কোনো! 

মিঞা রয়েছে ফ্যাক্টারি নিয়ে । কারু হাতে চল্ছে বীমার 
হাল, কারু তদ্বিরে চল্ছে বহির্বাণিজ্য। এরা সকলেই 

কশ্মবীর । এমন কি, মারোয়াড়ি-শাসিত বড়বাজারেও বাঙালী 

বেপারির টিকি দেখা যাচ্ছে মন নয়। ষ্টক এক্সচেঞ্জে 

বাঙালীর ছায়! পড়েছে । বাঙালী জাতের টাকে আজকে 

আলামোহনের সংখ্যা কম-সে-কম শ-পাচেক। ১৯২৫ 

সনে হয়ত ছিল শ'ছুয়েক। ১৯০৫-এ বোধ হয় একশ'র 

বেশী ছিল না। ১৯৬৫-৭০ সনে দেখ! যাবে হয়ত হাজার 

দেড়েক। বাড়তির পথে বাঙালী সম্বন্ধে এই আরেক 

জরীপ-প্রণালী। তুলনায় বুঝবার জন্ত জেনে রাখ! ভাল 
ষে, জাশ্বান-সমাজে ব। বিলাতে রয়েছে বোধ হয় লাখ 

পাচেক আলামোহন। 
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যাদবপুর কঢডল5িজর শিল্পী-বণিক 

লেখক--আপনাদের যাদবপুর এঞ্িনিয়ারিং কলেজের পাশ-করা 

ছেলেদের কাজকণ্ম কিরূপ ? 

সরকার-_বাঙালী কম্মবীরদের ফিরিস্তি দেবার সময় জাতীয় শিক্ষা- 

পরিষদের প্রবর্তিত এই কলেজের ছোক্রাদের কাজ সর্বদাই 
মনে রেখে চলা উচিত। শুধু কল্কাতা নয়, তামাম 

ভারতের কারখানানমূহে যাদবপুর এগ্রিনিয়ারিং কলেজের 

নাম-ডাক আছে৷ 
লেখক-_এর মানে কী? 
সরকার-_-ভারতের সর্বত্রই যান্ত্রিক, বৈছ্যতিক ও রাসায়নিক কারবারে 

যাদবপুরের এগ্জিনিয়ারেরা বাহাল আছে। বাঙালীর 
বাচ্চা এই কলেজের দৌলতে নান] ভারতীয় কম্মকেজ্ছের 

বেপারিমহলে এক্রিনিয়াররূপে পরিচিত । পার্শী, ভাটিয়া, 
গুজরাতী, মারোয়াড়ি সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের তারিফ 

করে । বাঙালী এঞ্রিনিরার জোগানোই যাদবপুরের একমাত্র 
কীন্ডি নয়। অন্যান্ত কৃতিত্বও আছে। 

লেখক-_যাদবপুর কলেজের অন্যান্য কীত্তি কী? 

সরকার- নয়া বাঙলার শিল্প-বাণিজ্য বেশ-কিছু গড়ে উঠেছে যাদব- 

পুরের ছোক্রাদের কশ্মবীরত্বে। এই কলেজের পাশ-করা 
বা ফেল-করা ছাত্রদের ভেতর বছুমংখ্যক আলামোহন 

ঢুড়ে পাওয়া যায়। যাদবপুরী এপ্িনিয়াররা বঙ্গীয় স্বদেশী 
আন্দোলনের তাজা-তাজা খুঁটা। 

লেখক-_যাদবপুরী আলামোহনেরা কিরূপ শিল্প-বাণিজ্যে মোতায়েন 
আছে? 
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সরকার-_কোন্ শিল্পেরই বা নাম করুবো আর কোন্টারই বা করবো 
না? হরেক প্রকার কারবার চালাচ্ছে বাদবপুরের যান্ত্রিক, 

বৈছাতিক ও রাসায়নিক এপ্জিনিয়ারেরা। বাঙলা দেশের . 
আনেকগুলা কারখান1 চল্ছে এদের তদ্বিরে । কলেজের 

অন্যতম কর্মকর্তা ও অধ্যাপক ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে মোলাকাঁৎ 

চালাতে পারো, অনেক খবর পাবে। ত্রিগুণা যাদবপুরী 

এপ্জিনিয়ার আর জাম্মানির (মিউনিখের ) যস্ত্র-ডক্টর | 

লেখক-_যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারদের গ*ডে-তোলা কয়েকটা কারবারের 

নাম করুণ না? 

সরকার- নারায়ণগঞ্জে (ঢাকা ) যন্ত্রপাতি, বিজলি ও লোহার কার- 

থানার কম্মকর্তী প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যার নয়া! বাঁওপার জবগদস্ত 
প্রতিমূত্তি। শিলিগুড়ি, কালিম্পঙ্, পাবন] ইত্যাদি আঞ্চলেও 

এর বিজলির কারবার চলে । প্রফুল্ল বৈদ্যুতিক এগ্রিনিয়ার | 

কল্কাতায় নামজাদা হয়েছে নান্্কো! কোম্পানী । “অুজস্তা 

সাবান” তৈরী হচ্ছে। কশম্মকর্তী রতন দন্ত াদবপুরের 

রাসায়নিক এঞ্রিনিয়ার । জাম্মীনীর অভিজ্ঞতাও রতনের, 

আছে। 

লেখক-_-এদেরকে কন্মবীরের ফিরিস্তিতে ঠাই দেবেন ? 

সরকার-+:আলবৎ। এই ধরণের আট-দ্রশ ডজন কন্মবীরের হদিশ 

দিতে পারে যাদবপুর । শচীন সাহা “ভারত ব্যাটারীর” 
প্রতিষ্ঠাতা । ঘর-বাড়ী তৈয়ারীর কাজে আজকাল নামজাদা 

সুধীর দত্ত। বুটিশ ইত্ডিয়া কন্ট্রাক্সন্ কোম্পানী চল্ছে: 
এই হাতে । স্থধীর বৈদ্যুতিক এঞ্রিনিয়ার। 

লেখক-_:বিলাতী ও মাকিন অভিজ্ঞতাওয়ালা যাদবপুরের এগ্ডিনিয়ার 

, আছে কি? 
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সরকার--কেন থাকৃবে ন! ? বেল্টিং ও বৈদ্যুতিক কারবারের অন্ততম 
আলামোহন হচ্ছে সথুরেন রায়। এর ভাই কিরণ 
ওরিয়েপ্টাল মার্কেন্টাইল কোম্পানীর ধুরন্ধর। দু'জনেরই 
মারফৎ মকিন অভিজ্ঞতা আমদানী হয়েছে । কিরণ আজ- 

কাল বাদবপুর কলেজের পেক্রেটারী। ত্রিগুণার মতন এর 

কাছেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছোকৃরাদের বর্তমান 

হালচাল জান্তে পার ষাবে। প্রভাতী টেক্সটাইল মিলের 

ক্ষিতীশ বিশ্বাসও মাকিন অভিজ্ঞতাওর়াল! যাদবপুরী 
এঞ্জিনিয়ার | 

লেখক- বিলাভী অভিজ্ঞতাওয়ালা কোনো যাদবপুরী এপ্রিনিয়ার 
আছেকি? 

সরকার--“প্লাইক্রীট কোম্পানি” খাড়া হয়েছে। এট! লড়াইয়ের 

মরশুমে নাম করেছে বেশ। ইস্পাত লোহার পরিবর্তে 

চটের ব্যবহার এই ব্যবসার অন্ততম লক্ষণ। কারবারটা 
হচ্ছে চটের উপর কংক্রীট লাগানে?। বলা বাহুল্য, অনেক 

টাকা বেচে যায় কারবারীদের। স্ুবেন দত্ত প্রাইক্রীট 

কোম্পানীর প্রবর্তক। বাদবপুরের পর গ্লাসগে। টু মেরে 

আসা লোক । একালের অন্যতম আলামোহন। 

ষাদবপুরী মেজাজ ও যাদবপুরী ধারা! 

লেখক- আপনার ধিবেচনায় যাদবপুর কলেজের দান বাঙালী সমাজে 

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কি? 

সরকার- নিশ্চয় । যাদবপুর কলেজের প্রথম দান রা মেজাজ, 

খেয়াল বা! মঞ্জি। 

লেখক-_যাদবপুরী মেজাজ আবার কী ? 
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সরকার--১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্রব বাঙালীর বাচ্চাকে একটা 
নয়া দৃষ্টিভঙ্গী আর নয়া দর্শন দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিতঙ্গী 
আর দর্শনের অন্যতম বর্তমান প্রতিমূর্তি হচ্ছে যাদবপুরী 

মেজাজ। 

লেখক- _বঙ্গবিপ্লবের দৃষ্টিতঙ্গী আর দর্শন বল্লে কী বুঝা যাবে ? 
সরকার- বর্তমান ক্ষেত্রে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলাকে মানুষের 

কাজে লাগানো! । কর্মুূলক বিজ্ঞান আর এঞ্ষিনিয়ারিং 
বিদ্যার দর্শন হচ্ছে তাই । যাঁদবপুরী মেজাজে সেই র্শনকে 

জ্যাস্ত আকারে পাকৃড়াও করা সম্ভব | 

লেখক- _-যাদবপুরের আর কোনে। দান আছে? 

সরকার-ছিতীয় দান হচ্ছে যাদবপুবী ধারা। বছর বিশেকের 
ভেতর যাদবপুনের এপ্রিনিয়াররা বাঙলার ও ভারতের 

শিল্প-বাণিজ্যে কতকগুলা ঠিকানা কায়েম কর্তে 
পেরেছে । টঠিকানাগুলা নিরেট আর মজবুদও বটে। 

এই সকল ঠিকানার সাহায্যে বাঙালী এঞ্জিনিয়ারর' 
ধাপে-ধাপে নয়া বাঙলার ইতিহাস গস্ড়ে তুল্ছে। এই 

হচ্ছে একটা নয়া এতিহা, নয়! ধারা, নয়! প্রীতি । যাদবপুরী 

মেজাজ আর যাদবপুরী ধার বিংশ শতাব্দীর বাঙালা 
জীবনকে নরাঁনয়া আচার আর নয়নয়! সংস্কারে বাড়.তির 

পথে ঠেলে তুল্ছে। বঙ্গ-সংস্কৃতিতে বাদ্বপুরের দান 
অমর । 

শিল্প-বাণিতজ্য বাঙালী 

লেখক--মারোয়াড়ি ও অন্যান্ত অ-বাঙাঁলী ভারতীয়দের তুলনায় বাঙালী 
শিল্পী-বণিক আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ ? 
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সরকার- _মারোয়াড়ি ইত্যাদি অ-বাঙালী শিল্পী-বণিকের1 কোটি-কোটি 
টাকার কারবার করে। বাঙালী শিশল্পী-বণিকদের দৌড় 
হাজার-হাঁজার পধ্যস্ত,_বড়-জোড় লাখ-লাখ পথ্যস্ত। 
মারোয়াড়ি ও অন্তান্তেরা টাকায় বড় সন্দেহ নাই। কিন্ত, 
তা'ব*লে কশ্মবীরত্বের চরিত্রে অ-বাঙালীর। বাঙালীদের চেয়ে 
বড় নয়। 

লেখক-_-ইংরেজ, জাম্মণন, মাকিন ইত্যাদি অ-ভার্তীয় শিল্পী- 

বণিকদের তুলনায় বাঙালী আলামোহনদের অবস্থা কিরূপ ? 
সরকার-_শিল্পের অভিজ্ঞতায় আর গবেষণায় ইংরেজ, জান্মীন ইত্যাদি 

শিল্পী-বণিকেরা আশমাশের চাদ। বাঙালী আলামোহনের! 

এই বিষয়ে কচি-শিশু মান্র। কিস্তু কম্মবীরের চন্রিত্র হিসাবে 

ওর] আমাদেয় চেয়ে উন্নত নয়। তাস্ছাড়া মারোয়াড়ি 

ইত্যাদি ভারতীয় শিল্পী-বণিকদের মতনই বা চেয়েও 

অ-ভারতভীয়েরা অনেকে পুজি-পাটার মাপে যারপর নাই 

বড়। বাঙালী শিল্পীবণিকদের টাকে টাকা অতি কম। 

কিন্তু তারা ছুনিয়ার হালচাল বেশকিছু বুকবে। 

মারোয়াড়িরাও হাতী-ঘোড়া নয়, ইংধেজ-জাশ্শানরাও 
হাতী-ঘোড়া নয়। 

লেখক- বর্তমান লড়াই খতম হবার পর বাঙালী শিল্পী-বণিকদের 
অবস্থা কিক্ধূপ দাড়াবে মনে হচ্ছে? 

সরকার--অনেক বাঙালী কম্মবীরই পটল তুল্বে। লড়াইয়ের আগে 

যারা কারবারে লেগেছে তাদের কেহ কেহ হয়ত আত্মরক্ষা 

করতে পার্বে। মারোয়াড়ি ও অন্তান্ত অ-বাঙালা 
কোম্পানীর কোনে! কোনোটা দাড়িয়ে থাকৃতে পারবে না, 

কতকগুলা দাড়িয়ে থাকবে । ইংরেজ ও মাকিন কোম্পানী 
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বাঙলাদেশ আর অ-বঙ্গ ভারত ছেয়ে ফেল্বে। পৃথিবীর 
সকল দেশেই লড়াইয়ের সময়কার অনেক কারবার 

লড়াইয়ের পর দাড়িয়ে থাকৃতে অসমর্থ দেখা যাবে। 

লেখক- লড়াইয়ের সময়কার কারবারগুলা! দাড়িয়ে থাকৃতে পারুবে না 

কেন ? 

সরকার-_বিলাত, জাশ্মীনী, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি সকল দেশের 

লড়াইয়ের কারবারই প্রায় একরপ। এইসব কারবার 

গভণমেণ্টের পোস্পুত্রম্বরূপ। সরকারী চাহিদা! জোগানোর 

জন্য এইসব কায়েম হয়। সরকার এই সবের জন্য কয়ল", 

রসদ ও কাঁচামাল জোগায় । সরকারী পুজিও এই সকল 

কারবারের সাহায্যে আসে । আর দরকার হ'লে মজুর 

জোগাবার ভারও থাকে সরকারী ঘাড়ে। যান-বাহনের 

ব্যবস্থাও করে সরকার । কারবারগ্ুলা ঠিক যেন সরকারী 
অফিসের কয়েকটা কনম্মকেন্দ্র। এই সবকে সত্যিকার 

কারবার বলা চলে না। 

লেখক--সত্যিকার কারবার কিরূপ ? 

সরকার _তাতে কারবারীরা রসদ, কাচামাল, পুজি, মজুর, যান-বাহন, 

আর কেনাবেচা সব কিছুর জন্যই প্রতি মুহুর্ত হায়রাণ- 

পরেবাণ থাকে । তাছাড়া গণ্ডা-গগ্া] বা ডজন-ডজন 

কারবারীর পারস্পরিক টক্কর সামূলে চল্তে হয় প্রত্যেককে । 
টন্করে যার! দ্রাড়াতে পারে তাদেরকেই বলি কারবারী। 

টন্ধকরহীন কারবার কারবারই নয়। তার কৃতকাধ্যতাকে 

স্থায়ী বিবেচন1 করা চল্তে পারে না। 
লেখক-_বাঙালী কন্মবীরেরা গুণ্্তিতে বেড়ে যাবে বল্লেন 

নি 
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সরকার- এগ্রিনিয়ার, রাসায়নিক আর মিস্ত্রির দল বেড়ে বাবে । কিন্ত 

পুজি-পাটার জোর বাঙালী শিল্পী-বণিকদের হাতে বড় শীন্ 
দেখা যাবে না? কাজেই বহুসংখ্যক বাঙালী কর্মবীরকে 
ঘায়েল হ'তে হবে। তাতে আপশোধ নাই। তা'সত্বেও 

বাঙালীর বাচ্চার! শিল্প-বাণিজ্যে দাত লাগিয়ে চল্তে থাক্বে | 
নয়ানয়া বাধা-বিদ্বের ঘাড় মট.কাতে লেগে যাবে অনেক 

বাঙালী বেপারী । অবস্থা-মাফিক ব্যবস্থা করবার লোকের 

কৃতিত্ব দেখা বাবে । বড় বড় কারবারের মুরোদ নাই ব'লে 
বাঙালী আলামোহনেরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। 

“ত্যাদড়?”, “ভবঘুরে” আর “ডান্পিটে” এই তিনগুণওয়ালা* 
বাঙালী সর্ধদাই শিল্প-বাণিজ্যের আসরে অসাধ্য সাধনের 
চেষ্টায় মোতায়েন থাকবে | বঙ্গ-সমাজে কশ্শবীরের শোত 

চিরদিন বয়ে চল্বে। 

সাতরাক়াডির বাঙালী-নিছ্েষ 

লেখক--আপনি কি মনে করেন যে, মারোয়াড়িতে আর বাঙালীতে 

ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে? পরম্পর পরস্পরকে শক্র বিবেচনা 

করছে নাকি? 

সরকার- প্রশ্নটা জটিল, বেপারী মারোয়াড়িদের সঙ্গে বেপারী 

বাঙালীদের টক্কর আর আড়াআড়ি চলে। এই টক্কর আর 

আড়াআড়ি স্বাভাবিক । কিন্তু গোটা মারোয়াড়ি জাত.কে 

তাসাম বাঙালী জাতের শক্রু সম্ঝে রাখা ঠিক নর নয়। 
স্পা | পাশপাশি স্পা সা 

৬ ওই সকল শব্দের জন্য যুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রনীত 
“নয়া বাঙলার গোড়া পত্তন” (১৯৩২) ও “বাড়তির পথে বাঙালী” 
(১৯৩৪) দেষ্টব)। 
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লেখক-_মারোয়াড়িতে বাঙালীতে বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া 

যায়কি? 

সরকার-_হাজার-হাজার দৃষ্টাস্ত. বাংলাদেশের মফংম্বলে-মফংস্বলে 
পাওয়া ষায়। বাঙালী-মারোয়াড়ি বন্ধুত্বের অসংখ্য পরিচয় 
আছে ফি জেলায়। তাছাড়া কলকাতার নান পাড়ার 

লোকই বাঙালী-মারোয়াড়ি বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখতে 
পায়। 

লেখক- তা+হ*'লে মারোয়াড়ির বাঙালী-বিদ্বেষ সম্বন্ধে আজকাল এত 

বেশী বলা-কওয়া হয় কেন ! 

সরকার-_বিদ্বেষটা প্রধানতঃ ব1 একমাত্র বেপারী-মহলে সীমাবদ্ধ । 
শিল্প-বাণিজ্যে টক্কর অতি ভয়ানক চিজ। কারবারের 

বেলায় ইংরেজ ইংরেজদের ছুন্মণি করে, মারোয়াড়ি 
মারোয়াড়ির ছুস্মণি করে, বাঙালী বাঙালীর দুস্মণি করে। 

কাজেই বাঙালীরা মারোয়াড়ির ছুদ্মণি করলে আর 
মারোয়াড়িরা বাঙালীর ছুস্মণি কর্লে চম্কে যা কেন ? 
শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আর প্রতিছন্দীর 

ংস সাধন হচ্ছে কারবারী মাত্রের স্বধ্ম। 

'লেখক- বাঙালীর! মারোয়াড়ি আফিসে কম মাইনে পায় কেন? 

মারোয়াড়ি ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালী 
শিল্পী-বণিকদের চেয়ে বেশী কর্মবক্ষ নয় কি? মারোয়াড়ি 

ইত্যাদি জাতের লোকেরা বাঙালীকে চাকরী দিলে 

পথ্শশ-পচাতরের বেশী দেয় না । কিন্তু সেই চাকরীর জন্যই 
অ-্বাডালীকে শ'পাচেক, এমন কি, হাজার টাকা 

পধ্যস্ত দেয়। কেন? এর মানে কী? অ-বাঙালীর। বেশী 
"১ কম্মদক্ষ নয় কি? 
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সরকার-_-জবাব দেওয়া সোজ। নয়। হয়ত কিছুটা শ্বজাতি-গ্রীতি 
আছে। জলের চেয়ে রক্ত বেশী ঘন। তাস্ছাড়া এইরূপ 

দৃষ্টান্ত কত বলা কঠিন। বোধ হয় কোনো কোনো মারোয়াড়ি 
বেপারী দেশী-বিদেশী সমাজে নিজের ইজ্জদ বাড়াবার জন্য 

প্রধান-প্রধান মারোয়াড়ি কম্মচারীদেরকে উচু হারে বেতন 
দিতে অত্যন্ত । কিন্তু এসব সার্বজনিক মারোয়াড়ি রেওয়াজ 

নয়। অপর দিকে সাদাচামডাওয়'লাদের ব্যাঙ্ক-বীমা 

ইত্যার্দি অফিসেও সাদাদের তুলনায় বাঙালী কেরাণী কর্ম 

চারীদের অবস্থ! শোচনীয় । তাতে আহাম্মুকেরা ঘাবড়ে 

যায় ও দ্বিশেহার1 হয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালীর বাচ্চার! 

সবাই অমন ম্যাড়াকাস্ত নয় | মাইনের মাপে কোনো ব্যক্তি 

বা জাতের কম্মদক্ষতা জরীপ কর! যায়না । মাইনে বেশী 

পায় বলেই অ-বাঙীলী কম্মচারীরা হাতী-ঘোড়া নয় । 

লেখক-_মারোয়াড়িদের বাঙালী-বিদ্বেষ এমন হলো কের্ন? 

সরকার--কারণ অতি স্বাভাবিক । ইংরেজর] চায় না যে, ভারতীয় 

বেপারীরা তাদের সমান হয়। মারোয়াড়ি বেপারীরাও 

ঠিক তেম্নি চায় না যে, বাঙালী বেপারীরা শিল্প-বাণিজ্যে 
তাদের সমান হয়। তাদের বিনেচনায় বাঙালীরা 

এম্. এ. এম্. এদসি. পিএইচ, ভি. ডি এদ্-সি. বি. এল্.» 
ইত্যাদি পাশ করুতে পারে বটে। করুক নাপাশ! কিন্তু 
এর! আঘধিক ছুনিয়া বুঝে না । ব্যবসা-বাণিজ্য এদের হাড়ে . 

লাগবে না। এই ধারণাট1 নানা উপায়ে বাঙালীর মেজাজে 

বসিয়ে দেওয়া ইংরেজের ও অন্যান্ত সাদাদের দস্তর। 

মারোয়াড়ি বেপারীদের পক্ষেও এইটে বড় ধান্ধা হওয়া 

স্বাভাবিক। তাছাড়া খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
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বাঙালীর কারবারকে কুপোকাৎ কর্বার জন্য মারোয়াড়িরা 
হয়ত অনেক কিছু করে। আশ্চধ্যের কিছুই নাই। এই 
বিষয়ে মারোয়াড়িরা আর ইংরেজ একরপ। এ হচ্ছে 

ব্যবসার টন্বর। খাঙলা দেশে বাঙালী শিল্পী-বণিকদের 

কর্তৃত্-ও স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা হচ্ছে মারোয়াড়ি 

বেপারী । 

লেখক-_লব মারোয়াড়িই কি এতটা বঙ্গ-শত্র ? 

সরকার- কোনে! জাতের সব কণ্টা লোকই কি কোনো নিদিষ্ট 
চরিত্রের হয়ঃ আগেই বলেছি, আমি মারোয়াড়িদেরকে 

বাঙালী জাতের শক্র বিবেচনা করি না। শুনেছি, কোনো! 

কোনো! মারোয়াড়ি খোলাখুলি বলে, “বাঙালী, ভোরা 

রসায়নের এম্এস্. সিই হ' বা এঞ্জিনিয়ারিংএর 

পি-এইচ. উি.ই হ* শেষ পধ্যন্ত পঞ্চাশ-পঁচন্তরের জন্য তোরা 

মারোয়াড়িদের কেরাণী ছাড়া আর কী? কিন্ত বেপারী 

বাঙালী ছোক্রারা যারোরান্ডিদদের সম্বন্ধে অন্য ধরণের 

সাক্ষ্যও দিতে পারে । তাদের অনেকে মারোয়াড়িদেরকে 

বাঙালী জাতের গুণগ্রাহ্ী বিবেচনা করে । কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে মারোয়াড়ি বেপারীরা বাঙালী বেপারীদের বন্ধু, 

সহযোগী ও মুরুবিব। 

লেখক--মারোয়াড়িরা বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়েদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 

করে কেন £ 

সরকার--কারণ অতি সোজা পঞ্চাশ-পগাত্তর-শ'খানেক টাকা দিয়ে 

বাঙালী লিখিয়ে-পণ্ডিষেদের বেঁধে রাখা যায় ব'লে। একে 

বলে পয়সার গরম । এই কারণেই পয়সাওয়ালা বাঙালীরাও 

' ১ পিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙাল*দেরকে মৃখখু, অপদার্থ, কাগুজ্ঞান- 
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হীন সম্ঝে থাকে । কিন্ত মারোয়াড়িদের সমাজে আজ- 
কাল হু-একজন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এপ্রিনিয়ার, 
রাসায়নিক ইত্যাদি পেশার লোক দেখা দিচ্ছে। কাজেই 
লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ ক্রমশঃ মারোয়াড়ি সমাজে বেড়ে 

চল্বে। বোস্বাইয়ের মারোয়াড়িরা ইতিমধ্যেই মারাঠা 
ও গু্ধরাটা বিজ্ঞানসেবক, এঞ্জিনিয়ার, অর্থশাস্ত্রী ইত্যাদি 

লিখিয়ে-পড়িয়েদের ইজ্জদ দিতে স্থরু করেছে । বাঙলার 

মারোয়াড়িরাও অল্প দিনের ভেতরেই বাঙালী এম্. এসসি. 

পি-এইচ. ডি. ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবকদেরকে সম্মান 

কবুতে থাক্বে | 

চাই বাঙালীর সঙ্গ মাতরায়াডির 
আঘথিক সহতষাগ 

লেখক-_-আপনার সঙ্গে মারোয়াড়িদের যোগাযোগ কেমন? 

সরকার--এই অধমের সঙ্গে মারোয়াড়িদের ভাব আছে, তাদের সম্বন্ধে 

আমার সাক্ষ্য নিয়দপ। এমন কি ছেলেবেলায়ই মালদহে 

মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীর সহযোগ দেখেছি । নিজের 

কথ! বল্তে পারি । ১৯০৫ সনের যুগে বন্ধুত্ব সুরু । সেই 
বন্ধুত্ব আজও চল্ছে। শুধু মারোয়াড়ি কেন_-যে কোনো 

অ-বাঙালীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লেন-দেন বন্ধুত্বময়। 

কারুর সঙ্গে কোনোদিন বনিবনাওয়ের অভাব ঘটেনি। 

বাঙলা দেশের বহুসংখ্যক অ-বাঙালী আমাকে বেশ বন্ধুভাবে 

দেখে । আমার অন্যতম প্রিয় বন্ধু ছিল, _জানই তোঁ_ 

কাশীর “বিগ্ভাগীঠ*-প্রতিষ্ঠাতা “ভাইয়া” শিবপ্রসাদ । এই 

ধরণের আরও তাইয়া আমার আছে অ-বাঙালী ভারতের 



২২ ্ পঞ্চাশ সর 
নানাকেন্ত্রে। শিবপ্রসাদকে আমি “একালের ধনদৌলত 
ও অর্থশান্ত্র" (ছুই খণ্ড ১৯৩৫) উৎসর্গ করেছি। অল্প কিছু 
দিন হলে] শিবপ্রসাদ মার। গেছে (২৪ এপ্রিল, ১৯৪৪ )। 

লেখক- বাঙালী জাতের পক্ষে মারোয়াড়িদেরকে বয়কট করা উচিত 

নয় কি? 

সরকার--না, উচিত নয়। বরং মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীর 

সহযোগ চালানে! উচিত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 

মারোয়াড়িদের সহযোগ ন1 রাখলে বাঙালী বেপারীদের 

আধিক উন্নতি কঠিন হবে। | 

লেখক--ব্যবসা-বাণিজ্যও আপনি মারোয়াড়িদের সঙ্গে বাঙালীদের 

সহযোগ চান ? 

সরকার-_আলবৎ চাই। অনেক বাঙালী বেপারী মারোয়াড়ির 

সহযোগিতায় দাড়িয়ে আছে । মারোয়াড়ি মহলে যাদবপুর 

কলেজের এপ্রিনিয়ারদের জুখশাতি আছে । আধিক ক্ষেত্রে 

বাঙালীর মারোয়াড়ি-সহযোগিতা আরও বেড়ে যাওয়া 
উচিত । তা" ছাড়া শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পাষ্টী ইত্যাদি 

ক্ষেত্রে মারোয়াড়ি-বাঙালী সম্ঝৌতা আর সহযোগ তো 

বাঞ্চনীয় বটেই । ছেলেবেলা হ'তেই আমি বাঙলায় হিন্দী 

ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার পছন্দ করি। হিন্দীর 

মারফত বাঙালীর সঙ্গে মারোয়াড়ির সন্ভাব কিছু কিছু বেড়ে 

যাওয়া! সম্ভব। এদিকে নজর রাখ! উচিত। মারোয়াড়িরা 

আজকাল বিজ্ঞান্গবেষক, রাসায়নিক, খনি-শাস্ত্রী, 

এপ্রিনিয়ার ইত্যাদি লিখিয়ে-পড়িয়েদের কদর বুঝতে স্থরু 

ক'রেছে। এই স্ত্রে মারোয়াড়ি সমাজে বাঙালীর ইজ্জদ 

বেশ কিছু বাড়তে থাকবে । 
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লেখক-_মারোয়াড়ি বললে আপনি কি বুঝছেন ? 
সরকার- বর্তমান আলোচনায় একমাত্র মারোয়াড় জনপদের লোককে 

মারোয়াড়ি বল্ছি না। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 

নরনারীও বুঝতে হবে। তা? ছাড়া বোস্বাইএর গুজরাতী, 
বোড়া (মুসলমান ), ভাটিয়া, সিদ্ধি এই চার জাতও 
“মারোয়াড়ি” শবের অন্তর্গত। এই সাত জাতের লোক 

এক ধরণের নয় । কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী- 

দেরকে বিশেষত: কলকাতায় প্রধানতঃ এদের সঙ্গে টর 

দিতে হয়। সহজে এক কথায় মারোয়াড়ি নাম দেওয়। 

গেল। সাময়িকভাবে এ একটা পারিভাষিক মাত্র । 

লেখক _মারোয়াড়িদেরকে আপনি বাঙালী জাতের শত্রও বল্ছেন 
আবার বন্ধুও বল্ছেন। বুঝা যাচ্ছে না। 

সরকার-_ছুনিয়া বড়ই জটিল। বাঙালী মাত্রেই বাঙালীর বন্ধু কি 
কোনো বাঙালী কোনো বাঙালীর শত্রু নয় কি? বড় বড় 

বাঙালী বেপারিরা ছোট খাটো! ছোকুরা ব1 নয়! বাঙালী 
বেপারিকে হাতে ধ'রে মান্য করুতে রাজী হয় কি? 

বাঙালীতে-বাঙালীতে ব্যান্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্য-ফ্যাকটারির 

কারবারে টন্কর চলে না কি? বাঙালীরাই বাঙালীদেরকে 

ব্যবসাক্ষেত্রে শত্রু ভাবতে অভ্যন্ত। মারোয়াড়িরাও বাঙালী- 
দেরকে ব্যবসাক্ষেত্রের টক্করের বেলায় শত্রতভাবে দেখে, তাতে 

আশ্চধ্যের কি আছে? শত্রদ্দেরকে ধ্বংস কর্বার জন্য 

যাঁকিছু করা আবশ্কক, মারোয়াড়ি বেপারিরা বাঙালী 

বেপারীদের বেলায় ঠিক তাই করে। এমন কি, এক 

মারোয়াড়ি আর এক মারোয়াড়ির সঙ্গে কারবারের টন্করে 

বন্ধুভাবে ব্যবহার করে না, শত্রভাবেই ব্যবহার করে । 
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কল্কাতার মারোয়াড়িতে মারোয়াড়িতে লড়াই চলে কি 

কম? ইংরেজ কোম্পানিতে ইংরেজ কোম্পানিতে আড়া- 
আড়ি বহরে বা আকার-প্রকারে কম কি ? 

লেখক--আপনার সঙ্গে কোনে! মারোয়াড়ির অসন্ভাব ঘটেনি 

কেন? 

সরকার-__সোজ1 কথা। পেশায় আমি বৈশ্ঠ নই- হয়ত ত্রাঙ্গণ। 

মারোয়ীড়িরা বেশ্য! আমি ব্যাঙ্ব-বীমা-বাণিজ্য-ক্যাকঈরী 

ইত্যাদি সংক্রান্ত কারবারের বেপারী নই । এই সকল বিষজ্কে 

মোল্লাগিরি করা আামার পেশা । মামুলি পড়ুয়া লোকের 

সঙ্গে কোনে! বেপারী লোকের শত্রুতা হবে কেন ! আমার 

মতন মামুলি লিখিয়ে-পড়িয়ের কাঁজকম্মের লক্ষ্য সার্ধজনিক 

স্বার্থ-পুষ্টি । তাতে দেশশুদ্ব, লোকের উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা] । 

এতে মারোয়াড়ি, অ-মারোয়াড়ি, বাঙালী, অ-ধাঙালী নকল 
জাতের আগ্রহ থাক! খুবই স্বাভাবিক । আমার সঙ্গে 

মারোয়াড়িদের কোনে কর্মক্ষেতে টক্কর নাই। এই জন্য 

তাদের পক্ষে আমার বন্ধু এমন কি মুরুনিব হওয়! সহজ 

' হয়েছে । বৈশ্ঠর1 আমাকে বামুন সম্ঝে থাকে-_ছুধ-কল্াাও 

খেতে দেয়। 

মাতরায়াড়িবা অন্যভস বাঙালী বণিক 

লেখক-_-আপনি তে] পাচ-সাত রকমের ভারতীয় জাতকে মারোয়াড়ি 

বল্ছেন। খাটি মারোয়াড়িদের সম্বন্ধে স্বতস্ত্রতাবে কিছু 

বল্বেন £ 
সরকার- বাঙলা দেশে আমরা অন্যান্ত ভারতবাসীর চেয়ে মারোয়াড়ের 

লোকজনকে বেশী চিনি। তারাই সত্যিকার মারোয়াড়ি । 
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এই ধরণের আসল মারোয়াড়িরা বাঙল1 দেশের শহরে 

মফংম্বলে বসবাস করছে অনেক কাল থেকে । জগৎ শেঠের 

আমল থেকে- তার আগে থেকেও আজ পধ্যস্ত 

মারোয়াড়িরা বঙ্গবাসী, এইক্ষম্ত মারোয়াড়িদেরকে আমি 

অ-বাডালী বলি না। এরা বাঙালী হ'য়ে গেছে। 

লেখক- দেখ ছি--আরেক্টা অদ্ভুত রকমের বিনয় সরকারী 
মত চালালেন। মারোয়াড়িরা অ-বাঙালী নয়-- 

বাঙালী? 

সরকার-_তাইতে। বল্ছি, বাংলাদেশের মারোয়াড়িরা সত্যি-সত্যিই 
বাঙালী। এর] কথা বলে বাঙল]। অনেকে কাপড়- 

চোপড় পরে বাঙালী কায়দায়। কোনো কোনে ক্ষেত্রে 

মারোয়াড়ি মেয়েদের শাড়ী বাঙালী শাড়ী, পুরুষেরা কেউ 

কেউ চালায় বাঙালী কৌচা, বাঙালী টেড়ী। চব্বিশ ঘণ্টাই 
এখানে-সেখানে এরা পাগড়ী-শীল নয়। তার উপর 

মারোয়াড়ি পরিবারে চলে কৃষ্ণ, রাধা, রাম, শিব, ছূর্গা, কালী 
ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা-পার্বণ। বাঙালী বৈষ্বদের মতন 
মারোয়াড়ি জাত সাধারণতঃ মাছ-মাংস- ডিমখায় না, তবে 

ছু'চার জন লুকিয়ে-চুরিয়ে সব-কিছুই খায়। কোনে! কোনে; 

মারোয়াড়ি ষোল আনা আধুনিক, বিদেশী হোটেলে খেতে 
ব'সেলুকোঠুরি করে না। কাজেই বাঙালীতে মারোয়াড়িতে 
কোনো প্রতেদ চুড়ে পাই শা। হাড়মাস এদের বাঙালী 
হ'য়ে গেছে। এদের হাসিঠাট্টা কায়দা-কাছনের 

অনেক-কিছুই বাঙালী । রোটারী ক্লাবের মারোয়াড়ি 

সভ্যদ্দেরকে আমার পক্ষে বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবা 

অসম্ভব। 



২৬ পৃ্াশ বসের 
লেখক--মারোয়াড়িরা বাঙালীদের কাজে সাহায্য করে কি? 

সরকার-_শ'-দেড়-ছুই বছর ধরে মারোয়াড়িরা বাঙালীর বাচ্চার 
অসংখ্য প্রকারের কাজকশ্শে বাঙালীর বাচ্চার মতনই 

মেতেছে । ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ সম্বন্ধে বাঙালী জাতের এমন 

কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টান দেখ না ধাতে মারোয়াড়ির প্ধন- 

মন-তন” দিয়ে সহযোগিতা দেখা যায় নি। গৌরবময় 

বঙ্গ-বিপ্রবের সময় (১৯০৫) আর তার পরবর্তী বছর 
চল্লিশেকের ভেতর মারোয়াড়রা কোন্ আন্দোলনে যুবক 

বাঙলাকে একুলা ফেলে আল্গা হ'য়ে রয়েছে 

বাঙালীতে মারোয়াড়িতে 'প্রভেদ আমার চোখে মালুম 
হয় না। 

লেখক-_একদম কোনে! প্রভেদ নাই ? 

সরকার- ভেবে হিসেব ক'রে প্রভেদট] আবিষ্কার করতে হবে। হা, 

বল্বো যে, বিয়ের জন্য মারোয়াড়িরা সময্-সময় বিকানীর 

পধ্যন্ত ধাওয়া করে। বাঙালীর সঙ্গে মারোয়াডির বিয়ের 

যোগাযোগ নাই। কিন্তু তাতেও মারোয়াড়ির। অ-বাঙালী 

প্রমাণিত হয় ন1। 

লেখক- কেন অ-বাঙালী নয়? 

সরকার- বাঙালী মুসলমানেরা কি বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করে? 
বিয়েকরা-না-করার উপর বাঙালীত্ব নির্ভর করে না। যে 

কোনে! বাঙালী হিন্দু কি যে কোনে! বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে 

বিয়ে করে? বাঙালী সমাজের এই হাজার জাত-পাতের 

অন্যতম জাত-পাত হচ্ছে মারোয়াড়ি। বৈদ্যর! বৈগ্যের সঙ্গে 
বিয়ে করে। কিন্তু তবুও তার! বাঙালী । সাহার! 

সাহাদের সঙ্গে বিয়ে করে। কিন্তু তবুও তার! বাঙালী ॥ 



কর্্বীরের জাভ বাঙালী ২৭' 
] 

মারোয়াড়িরা মারোয়াড়ির সঙ্গে বিয়ে করুলে বাঙালী থাক্বে 

নাকেন £ 

লেখক--আপনিন দেখছি ভাবিয়ে তুল্লেন। দেশশুদ্ধ, লোকে 

মারোয়াড়িদেরকে অ-বাঙালী বল্ছে। আর আপনি বাঙালী 
সমাজের একট! নয়া জাত আবিফ্ণার করলেন মারোয়াড়িদের 

ভেতর | 
সরকার--কী করবো, ভায়া? সকলেই জানে”-আমি আনাড়ি, 

মুখখু লোক। জামার বিবেচনায় বাঙালীর মারোয়াড়ি- 

বিদ্বেষ নেহাত যুক্তিহীন। মারোয়াড়িদের টা্যাকে পয়সা 
আছে, এই কারণেই কি বাঙালীর পক্ষে মারোয়াড়ি 

জাতকে হিংসা করা উচিত? তাহ'লে বাঙালীরা তিলি 
জাত.কে হিংসা করে না কেন? তিলিরাও ত পয়সাওয়ালা 

জাত.। তাদেরকে হিংসা! করা উচিত নয় কি ? স্বর্ণবাণিক,, 

সাহা, গন্ধবণিক ইত্যাদি বাঙালী জাত গুলাও ধনী, বাঙালীর 

তাদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন করছে না কেন? যে 
কোনে! পয়সাওয়াল! বাঙালী বৈশ্যকে অ-বাঙালী বল! কিরূপ, 

যুক্তি ? 
লেখক- আপনার যুক্তি কী? 

সরকার-_-আমার বক্তব্য সোজা । মারোয়াড়িরা, গম্ধবণিক, তিলি, 

সাহা, স্থবর্ণবণিক ইত্যাদি পুজিশীল বণিক জাতের 

মতনই অন্যতম বাঙালী বণিক। এরা সবাই বৈশ্ত 

বাঙালী ৷ 
লেখক--আপনার মত বাঙলাদেশে চল্বে কি ? 

সরকার--আমি গরীব মানুষ। আমার কোন্ মতটাই বা চলে? 
মারোয়াড়িদেরকে বাঙালী সমাজের অন্যতম শিল্পদক্ষ- 



২৮ পণ বসের 

ও বাণিজ্যদক্ষ জাত সম্বে রাখা! বিংশ শতাব্দীর বাঙালী 
মন্থর পক্ষে যার-পর-নাই জরুরি। মারোয়াড়িকে 

অ-বাঙালী সম্ষে চল] বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে চরম 
আহাম্মুকি। * 

লেখক-_মারোয়াড়ি সম্বন্ধে আপনার পাতি দেখছি আচায্য 

প্রফুল্লচন্দ্রের পাতির ঠিক বিপরীত । 
সরকার--কী কর যাবে? লোকেরা আমাকে গরু ব'লে জানে । 

যেকোনো পণ্ডিতের বিপরীত-পন্থী হওয়া আমার পক্ষে 

খুবই স্বাভাবিক । একেই বলে গরুমি। 

* মারোয়াড়ি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের “নয়া 
বাংলায় গোড়া পত্তন” (১৯৩২) ও “বাড়তির পথে বাঙ্গালী” 
(১৯৩৪) দ্রষ্টব্য । 



কন্মবীর আলামোহন-প্রশস্তি 
শ্রীদ্ধিজেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী, কবিরত্ব, বি. এ. 

১ 

বাংলার লাল। আলামোহন, শিল্পপতি, কন্মবীর, 

কোন ভয়েই নয় সে ভীত, সৎসাহসে উচ্চশির ; 
অধ্যবসায়, একাশ্রতা আর সততা মূলধনে, 
দেখাইল নিয়ে যে যায় সফলতার ফুলবনে ! 
পাহাড়-প্রমাণ বিদ্ব-বাধা পদাঘাতে হয় সিধে, 

কুড়ের মরণ বসে কাঁদা, উদরে তার রয় ক্ষিধে ! 
একদিকেতে বিগ্ভাসাগর, আলামোহন আর এক দিক্, 
দারিদ্র্যকে তুচ্ছ ক'রে কঠোর সাধনার প্রতীক্ ! 
বাণীর সেবার, রমার সেবার তুল্য দু'জন গৌরবে ; 
বিশ্বভুবন মুগ্ধ গ্রীত মহদযশের সৌরভে ! 
কাল যে ছিল ফেরি'পালা-_-কঠোর সত্য, নয় অলীক- 
আজ সে বিরাট কলকারখানার পরিচালক ও মালিক ! 
জাতির ইতিহাসে নাম এ স্বর্ণাক্ষরে রয় লিখা, 
আচার্যদেব দেছে এঁকে ললাটে তার জয়টীকা ! 



পর্গাম্ বসব 

৬ 

আজ বাঙালী বিশ্বমীঝে নিঃত্য ত. নয় শ্ববীর্যে, 

মাথ। চাড়া দিয়ে খাড়া কর্ছে শিল্প-বাণিজ্যে ৷ 

“দাশ-নগরে মরণোন্মুখ তীর্ঘক্ষেত্র বাঙালীর?” 
গড়েছে আজ আলামোহন দেশপুজ্য মহাবীর ! 

কন্ম-পাগল বাধার আগল ভাঙল বীর বিক্রমে, 

জাগ.ল জাতি শ্রমের ডাকে ঝেড়ে জাড্য-বিভ্রমে ! 
ধন-বলের জন-বলের অভাব ত নেই উদ্ভোগীর 

উৎপাদ্দিক' শক্তি জাগায় কঠোর সাধন ধীর যোগীর ! 

ধনে-ধানে, স্বাস্থ্যে-রূপে, শ্রম-শিল্ে, সম্পদে, 

বাংল। আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে বিশ্ব-সংসদে ! 
আলামোহনঃ দেশের আশা, আলোক তুমি আধারে, 

স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখাও, পাঁড়ী জমাও পাথরে ! 

তোমার নামে বেকার প্রাণে উদ্দীপনা পাক অশেষ, 
“একজাতি ও একসমীজে” শক্তিশালী হক এ দেশ ! 



শি্পোন্নতির পরিকল্পনা 
অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাশ, 

বি. এস্; সি-এইচ. ই (ইলিনয়েস, ইউ. এস্. এ) 

শিল্প-হ্্টির জন্য কাচামাল আবশ্তক। ইহার কতকাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে 
কতকাংশ ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে নানাপ্রকার 
খনিজ দ্রব্য ও জালানি পাওয়া যায় । ভূপৃষ্ঠ হইতে যে সকল পদার্থ 
পাওয়া বায় তাহাদিগকে প্রধানত: এই কয় ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে__০১) কষিজাত দ্রব্য (২) বনজাত দ্রব্য (৩) জলজাত দ্রব্য (৪) 

বালু, কাদা, সিমেণ্ট ইত্যাদি | 

যে কোন দেশের শিল্লোন্নতির পরিকল্পনা করিতে গেলে কাঁচামাল 

সরবরাহের এই সকল গোড়ার কথ সর্ধাগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জামশেদপুরে লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখান। স্থাপিত হয়। সেই সময়েই ভারতে শিল্লোননতিন্ন স্ত্রপাত 

হয় বলিতে পারা যায়। জামশেদপুরে লৌহের কারখান! স্থাপনের 
ফলে অনেক সফল পাওয়া গিয়াছে এবং বহু ছোট ছোট সাহাষ্যকারী 

শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভারতের খনিজ দ্রব্য পরিমাণে বথেষ্ট নহে, এবং তাহা আমেরিকার 

যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশের খনিজ ত্রব্যের মত উত্তমগুণসম্পন্ন নহে, 
কিন্ত তাহা জাপানের খনিজ দ্রব্য অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উত্তম। 

ভারতবধের ভূগর্ভে বু পরিমাণ লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও র্যালুমিনিয়ামের 
উপাদান আছে এবং সেই উপাদান হইতে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও 
য়্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী করা ষায়। যতটা সম্ভব অন্ন মূল্যে লৌহ 



৩২ পাম্প বওসর 
ও ইম্পাত প্রচুর পরিমাণে না পাইলে কোন দেশই শিল্পলোন্নতির ক্ষেত্রে 
দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না । কারণ, যে কোন জিনিষ তৈয়ারী 
করিতে গেলে লৌহ ও ইম্পাত আবশ্তক। ভারতবর্ষে তামা, দস্তা! 
ও সীসার উপাদান অধিক নাই। তামা ও সীস! তৈয়ারীর জন্য 

অনেক চেষ্টা কর] হইয়াছে । কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল হয় 

নাই। 

ধাতব শিল্পের একটা অংশ রাপায়নিক শিল্প । ভারতবর্ষে ধাতব 

শিল্পের সম্যক উন্নতি না হওয়ায় তাহার রসায়ন-শিল্পও বিশেষ উৎকর্ষ 

লাভ করে নাই। ভারতের রসায়ন-শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় 

আছে। 

মৌলিক শিল্পের তালকার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের 

বিশিষ্ট স্থান আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহ উভয় প্রকার শিল্পের উন্নতি সম্তাদরে 

বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের উপর নির্ভর করে। কৃষি ও যানবাহনের 

সমুন্নতি সস্তা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয়। বর্তমান যুদ্ধের 

পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপানের যে ভ্রুত আধিক সমুন্নয়ন সম্ভব 
হইয়াছিল আহার কারণ অল্পব্যয়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা লাভ। 

বিশ্বব্ধ্যাত পঞ্চব'বিক্ী পরিকল্পনা! কাধ্যে পরিণত হওয়ার পূর্বেবে ১৯২০ 

সালে পঞ্চদশ বাষিদী পরিকল্পনার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সমস্ত 

দেশকে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করার পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছিল । 
ভারতবর্ষে জল হইতে বৈদ্যাত্তক শক্তি উৎপাদনের যথেষ্ট হ্যোগ- 

স্থবিধা আছে। এদেশে এই ন্থুযোগ-ন্ুবিধার শতকরা বোধ হয় 

ছুইভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে । 

জল অপেক্ষা কয়পার খনিতে আরও অল্প ব্যয়ে, বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদন করা ষায়। এখন এদেশে কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎ্পাদন্ন করা গুম এবং সে জগ্ত বহু ব্যয়ে কয়লার খনি হইতে 
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দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা চালান দ্বিতে হয়। কাজেই কয়লার 
খনিতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপার্দিত হইলে খরচ কম হইবে এবং 
তাহা দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করাও যাইবে । ৭৫০০ সেট্টিগ্রেড 
উত্তাপে কয়লা বিশ্লেষণ (০৪190115210) করিলে বৈদ্যুতিক শক্তি 

ছাড়া অনেকগুলি আন্ষঙ্দিক পদার্থ পাওয়া! যাইবে এবং সেগুলিও 

অনেক রাসায়নিক শিল্পের মূল উপাদান হইবে । 

কষিজাত, বনজাত ও জলজাত দ্রব্যের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে 

বলা যায়__-ভারতবধ পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধিশালী দেশ। কৃষিজাত, 

বনজাত ও জলজাত কাচামাল সদ্যবহার করিলে ভারতবর্ষে শিল্পের 

সম্যক উন্নতির সম্ভাবনা অধিক। ভারতবর্ষে আজ পধ্যস্ত শিল্পের 

যতটুকু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তাহার বেশীর ভাগ ব্যক্তিগত চেষ্টার 

ফল। আজ পব্যন্ত কোন স্থৃচিন্তিত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিয়? 
শিল্প অগ্রসর হয় নাই। পাট শিল্প হইতেই বাংলা তথা ভারতের 

শিল্পের স্থত্রপাত। গঙ্গা উভয় তীরে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল। 
পরে ভারতের অপগাপর অংশে, যেমন ঝোম্বাই, আহমেদাবাদ, নাগপুর, 

কানপুর প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছে । বড় বড় শিল্প দেশ হইতে যে পরিমাণ 

বাচামাল, শ্রমশক্তি ও অর্থ আকর্ষণ করে, ভাহাদিগকে সেই পরিমাণে 

দেশীয় ও জাতীয় বলা ায়। ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের 

জন্য এদেশেই বাজার আছে, কিন্তু পাটশিল্পজাত দ্রব্যের জন্য তেমন 

বাজার নাই। পাটশিক্পজাত দ্রব্যের বেশীর ভাগই বিদেশে বিক্রয় 

হয়। যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প-সম্পকীয় উপদেশ ও মূলধনের 
জন্য পাটশিল্পকে বৈদেশিক সগবরাহের উপর শির্ভর করিতে হন । 

স্ুচিস্তিত পরিকল্পনার উপর শিল্লোন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া 

চলিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । এই সময় সকল শিল্পপতি 
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ও শিল্পোন্নতিকামীর সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত শিল্পের দিকে শক্তি ও 

মন নিবিষ্ট করা উচিত। পরবর্তী পৃষ্ঠার সংখ্যা হইতে এদেশের 
কুষি-সম্পদের একটা ধারণ! জন্মিতে পারে। 

ভারতবর্ষের কষি-পদ্ধতি এখনও আদিম অবস্থায় আছে। শিল্পের 

পক্ষে উপযুক্ত অথচ যথাসম্ভব কমদামী ও উৎকর্ষসম্পন্ন কৃষিজাত 

কাচামাল উৎপন্ন করিতে হইলে চাষ-আবাদের ব্যাপারে আধুনিক 
বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী প্রয়োগ কর? দরকার । পরবর্ভী পৃষ্ঠার সংখ্যা- 
তালিকা বিশ্লেষণ করিয়। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, চাউল 

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা দরকারী শহ্য এবং শুপু বাংলা দেশে 
ভারতবর্ষের উতৎ্পন্গ চাউলের এক চতুর্থাংশ উৎপন্ন হয়। চাউল 

প্রধানতঃ মানুষের খাছ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

ভাঙ্গা চাউল দল] ক্ষুদ হইতে শ্বেতসার (১1801)) প্রস্তত হয়। 

মদ (91০01২০1)-প্রস্থুতি কাধ্যেও ক্ষুদ কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার 

শ্বেতসারেরই চলন অধিক এবং ইহা] হইতেও কম খরচে মদ তৈয়ারী 

কর! যায়। কাজেই মানুষের খাগ্যরূপে ব্যবহারের জন্য চাউল 

রক্ষিত থাকিতে পারে । গমের ব্যাপারেও সেই একই কথা। 

প্রকার, গণ ও মূল্যের দ্রিকু দিয়া বিচার করিলে চাউলের পরেই 
তৈলবীজের স্থান। ভারতবধে প্রায় পাচ শত রকম তৈলবীজ উৎপন্ন 

হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ১২৫ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয় 

এবং ইহার মূল্য প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। এই বিশাল পরিমাণ 
তৈলবীজের মধ্যে মাত্র ১৪ রকম তৈলবীজ শিল্পকাধ্যে ব্যবহৃত হয়, 

বাকী সব বাজে নষ্ট হয়। কাজেই এত অধিক পরিমাণ দরকারী 

কাচামাল কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
তৈলশিল্পের পরিবর্ধন আবশ্টক; একথা বলা! বাহুল্য মাত্র । ভারতবর্ষে 

তৈলবীজ এখনও আদিম উপায়ে কাজে লাগান হয়। তবে সম্প্রতি 
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কিছুদিনের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন হইয়াছে এবং তৈলবীজ 
হইতে নানাপ্রকার ত্রব্য প্রস্তত হইতেছে । 

তৈল-নিফাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তাহা জমিতে সার 

দেওয়ার পক্ষে বেশ কাজে লাগে। জমিতে খইল দিলে জমির 

শন্ত-উৎপাদিক1 শক্তি বৃদ্ধি হয়। খইলে প্রচুর পরিমাণে হিউমাস 

(৮0770953) ও অন্তান্ত সারবান্ পদার্থ থাকার খইল সহজে জমির 

উর্বরতা বৃদ্ধি করে। হিউমাসশূন্ত রাসারনিক সার ভূমির পক্ষে 

বিশেষ ফলদায়ক নহে। সেইজন্য হিউমাস অথব1 হিউমাসসম্পন্ন 

অন্তান্ত সারবান্ পদার্থ সহযোগে রাশায়নিক সার ব্যবন্ৃত হয়। যে সব 

খইলে শাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্ফেটস্ থাকে না বাকম থাকে সে 

সব থইল রাসায়নিক সারের সহিত মিশাইয়া জমিতে প্রয়োগ 

করিলে উত্তম ফল পাওয়া! বায় । রাসায়নিক সারের সহিত মিশ্রিত 

কর] হউক বা না হউক তৈলবীজের খইল প্রয়োগ করিলে ভারত- 

বধের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি হইবেই এবং তাহাতে উৎপন্ন শম্ত পরিমাণে 

ও গুণে উৎ্কধ লাভ করিবেই। ভূমি হইতে উৎপন্ন খইল ভূমিতে 
মিশিয়া গিয়া ভূমির পূর্ণতা সম্পাদন করিবে । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
খইল প্রয়োগ করিলে ভারতের কৃষি উন্নত হইবে । শুধু ইহাই নহে, 

তাহাতে আনুষঙ্গিক শিল্পও সমৃদ্ধ হইবে । তৈলবীজ হইতে উৎপন্ন. 

দ্রব্যের সম্বন্ধে একট! ধারণা পরবন্তী চিত্র হইতে পাওয়া 

যাইবে। 

তৈলবাঁজ ব্যতীত আর এক জাতীয় দ্রব্য হইভে শিল্পকার্যে 

ব্যবহারের উপযুক্ত খাদনীয় ও অধাদনীয় চর্ধি পাওয়া যাইতে 

পারে। এই দ্রব্য হইতেছে প্রাণীদেহ। ছুই উপায়ে প্রাণীজ চর্বি 

পাওয়া! যায় প্রথম, গবাদি পশুর দুগ্ধ হইতে, দ্বিতীয়, এ সকল জন্ত. 
ও তিষি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর গ্রাণীর দেহ হইতে । 
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৩৮ পথ্ণাশ বওসর 

ভারতবর্ষে ১০৯১০০০১০০০ গরু-মহিষ আছে এবং এই বিষয়ে 

পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শিল্লোন্নত 

দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ভারতবর্ষের পরে, কিন্ত 
পেখানে মাত ১৭৫১০০০১০০৩ গরু আছে। তবে ভারতের গরু' 

যুক্তরাষ্ট্রের গরু অপেক্ষা নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট । গ্রজনন ও খাছ বিষয়ে 

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী প্রয়োগ করিলে ভারতের গবাদি প্রভূত পরিমাণে 

উন্নত হইতে পারে । 
ভারতের গবাদি হইতে ষে ছুপ্ধ, স্ব প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহার 

মূল্য ও হংসমোরগাদির মূল্য ৫০০ কোটি টাকার অধিক। এদেশের 
লোকের স্বাস্থ্যোন্রতির কথা বিবেচনা করিতে গেলে গো-মহিযার্দির 

উন্নতির বিষয় চিন্তা কর1 দরকার । ভারতের গবাদি হইতে উৎপন্ন 

স্বতের মূল্য বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকার অধিক। 
গো-মহিষাদি জীবিত অবস্থায় শুধু যে ছুধ-ঘি সরবরাহ করে তাহা 

নহে, চাষাবাদের কাজে লাগে, গাড়ী টানে । এ সকল জন্ত মরিয়া 

গেলে চামড়া, হাড় পাওয়া যার । চাষড়া হইতে নানাবিধ আবশ্তক 

দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর হাড় জমিতে সার দেওয়ার কাজে লাগে। 

আমাদের দেশে চর্মশিল্পও এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ দ্রুত 

উন্নত হইতেছে । গোঁমহিযাদি হইতে প্রাপ্ত অম, দুগ্ধ, স্ব, চর্ম, 
অস্থি প্রভৃতির মোট মূল্য প্রায় ১২০০ কোটি টাকার অধিক হইবে। 
পরবস্ভী চিত্র হইতে ছুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের ধারণা জন্মিবে । 

উপরে বলা হইয়াছে, তৈলবীজ হইতে ও গো-মহিষা্দির দুগ্ধ 

হইতে চবিব পাওয়! যায়। এখন জলজ প্রাণী হইতে প্রাপ্ত চাব্বির 

কথা আলোচন! করা যাইতেছে । ভারতবর্ষে নদী, হুদ, ঝিল» 

পুকুরের অপ্রাচুধ্য নাই এবং ইহার ছুই-ভৃতীয়াংশ সমুদ্র ও মহাসমুদ্র 
বার] পরিবেঠিত। বলা বাহুল্য-_-এই সমস্ত জলাশয়ে মস্ত, হাঙ্গর 
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গ্৩ পরান শব্পব 

ও তিমি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের জন্ত আছে এবং এই সমস্ত জন্ত হইতে 

তৈল, চব্বি পাওয়া যাইতে পারে । কোন কোন চব্বি মাভষের 
খাগযরূপে ব্যবহ্ৃত হইতে পারে, আর অন্তান্য চর্দিব শিল্পকাধ্যে (যেমন, 

বাতিপ্রস্বতি, পাট নরম করা লুব্বিকেটর তৈয়ারী ইত্যাদি) ব্যবহৃত হইতে 
পারে। জলজ প্রাণীর দেহ হইতে কেবল যে চব্বি পাওয়া যাইবে 

তাহা নহে । চব্বি নিষ্কাশনের পর এক প্রকার খইল পাওয়া যাইবে । 

এই খইলে যথেষ্ট হিউমাস থাকে, এবং সেইজন্যই ইহা জমির উম 

সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । কাজেই জলজ প্রাণীর সদ্যবহার 

করিতে পারিলে ভারতের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি কর] বায়। মহন্ত যে 

মানুষের পুষ্টিকর খাগ্ঠ, ইহা বহু দিন হইতে পরীক্ষিত আছে। জগজ 
প্রাণীর দেহ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যের ধারণা পরবর্তী চিত্র হইতে জন্মিতে 
পারে। 

তৈলবীজ, প্রাণীর দেহ ও প্রাণীর দুগ্ধ হইতে প্রাপ্ত খাদনীয় ও 

অখাদনীয় উভয় প্রকার চর্ধির মূল্য নির্ধারণ করিলে দেখা যায় 

ইহার মূল্য ৩০০ কোটি টাকার উপর অর্থাৎ উহা ধান্যের মূল্য অপেক্ষা 
অধিক এবং এই কারণে চব্বিশিল্প এদেশের এক মূল্যবান শিল্প । 

রুষিজাত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য পূর্বে লিখিত চিত্রে পাওয়া যাইবে । 
বনজাত সম্পদে ভারতবর্ষের স্থান অনেক উচ্চে। সর্বপ্রকার 

গ্ৃহনিশ্মাণকাধয্যে ও আস্বাবপত্রাদি প্রস্তুতি ব্যাপারে আবশ্টক উপযুক্ত 

কাঠ ভারতের বনজঙ্গলেই পাওয়া যাইতে পারে । ভারতের অরণ্যে 

বহু রকমের উৎকৃষ্ট সেলুলোস-সম্পন্ন উপাদান আছে। হিমালয়ের 
পাদদেশে সহম্ব সহম্্র মাইল জুড়িয়া অরণ্য আছে। ইহা ব্যতীত 
ভারতের বিভিম্ন অংশে নানা পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে ও শিখরে 

বহু অরণ্য আছে। এই সব অরণ্য শাল, সেগুণ, বাশ, ঘাস ও 

অন্যান্য বহুবিধ গাছগাছড়ায় পূর্ণ। আরাকান অঞ্চলে পর্বতের উপর 
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৪২ পরথতাশ ব্ওসর 
প্রায় ৯০০০ বর্গ মাইল বীশজঙ্গল আছে। ইহ] ব্যতীত দেশের 
অন্যান্য স্থানে নু বাশজঙ্গল আছে। ৪ বৎসরের মধ্যে বাশ 

পাকে এবং একবার নাশ রোপণ করিলে প্রতি বৎসর বীশঝাড় হইতে 

বাশ পাওরা যায়। ঘে সব শীচু ও সিক্ত স্থানে অন্তান্য শশ্ত জন্মে না 
সেই সব স্থানে নাশ জন্মে। বাশ গৃহাদ্দি নিশ্বীণকাধ্যে একান্ত 
আবশ্তক। বাশে প্রঠর পরিমাণে সেলুলোস আছে। সেলুলোস 

হইতে কাগজ, নাইট্রো-সেলুলোস, নাইডট্রো-ভাল্সপার, রুত্রিম রেশম 

এবং অন্যান্য নু আবশ্তক ডন প্রস্তত হয়। ভারতে বংসরে প্রায় ৫ 
কোটি টাকার কুত্রিম রেশম, ৪ কোটি টাকার কাগজ এবং ৬০ কোটি 

টাকার কাপড় আমদানী হর়। বীশ ব্যতীত আমাদের দেশের আরও 

বহু জিনিষ ! যেমন কার্পাস, পাট ও বীজের বাজে অংশ, ঘাস 

( এসপাটো» উললা, সাবাই ইত্যাদি ), কাঠের গুড়া ইত্যাদি] হইতে 

সেলুলোস পাওয়া বায়। এখন যে-সব দ্দিনিষ বাজে নষ্ট কর' হয় অথব। 

জালানীরূপে ব্যবহার করা হয় তাহাদের মধ্যে অনেক জিনিষ 

ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে সেলুলোস পাওয়া যাইতে পারে । 
ভাপতের বনসম্পদ্ এখনও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। ইংল্যাণ্ড 

আমেপিকা ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে সেলুলোস-শিল্প বৃদ্ধি পাওয়ায় 

এ সব দেশের বলনা সম্পর অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, 
ফলে এ সব দেশের বনজ সম্পদ শেষ হইয়া আসিয়াছে । এখন এ 
সব দেশের বনজ সম্পদ রক্ষণ ও বুদ্ধির জন্য নানাপ্রকাঁর আইন-কান্ুনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । জান! যান, জঙ্গলের গাছ কাটিবার নিদ্দিষ্ট সময় 
পূর্বে চারা গ্রাছ রোপণ করিতে হয়। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
শিল্পেন্নত দেশগুলির ব্যবসায়ীর! সেলুলেোসসম্পন্ন কাচা মাল আহরণের 
জন্ত ভারত ও অন্যান্য গ্রাক্ষপ্রধান দেশের বাশক্রঙ্গলের দিকে লোলুপ 
দুষ্টি নিক্ষেপ করিবে । 



শিল্লোলতির পরিকল্পনা ৪৩ 

ভারতনর্ষে পাট, কার্পাস, সিমূল, রেশম, তসর, এপ্ডি প্রভৃতি 

কতকগুলি তাশজাতীয় জিনিষ আছে। এই সকল দ্রব্য হইতে 
কাপড়-চোপড়, থলে, পোষাক প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে পারে । বনজাত 
ও আশজাতীয় সম্পদের মূল্য কয়েক সহস্র কোটি টাকা । আজ পধ্যস্ত 
এই সকল কাচা মালের তেমন সদ্ব্যবহার হয় নাই। এই স্কল কাচা 

মাল ব্যবহারের গবেষণার জন্য ভারত-সরকার দেরাদুনে একটি 

গ্রবেষণা-ও পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন । এই গবেধণাগারের ফল 

সন্তোষজনক হইতেছে । এই জাতীয় গবেষণাগার দেশে অধিক 

সংখ্যায় স্থাপিত হওয়া আবশ্টক এবং ভারতীয় ধনপতিদেরও গবেষক- 

দিকের গবেষণার ফল কাধ্যে পরিণত করার জন্য অগ্রণী হওয়া 

প্রয়োজন । ভ'্রত-সরকার কানপুরে শিল্প-সন্বন্বীয় গবেষণাগার ও 
পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে প্রধানতঃ তৈল ও চব্বি 

সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে । চিনি-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা! করিবার জন্য 

কানপুরে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । মাদ্রাজ প্রদেশের 

কেরালা সাবান কারখানায় আর একটি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত 

হইয়'ছে। কালিকটে মংস্তচাঁষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি 
পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে । বাংলার যাদবপুর কলেজে তৈলশিল্ল 
সম্বন্ধে গবেষণা হয়। বন্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প সম্পর্কে গবেষণার জন্য 

যথাক্রমে বোম্বাই ও কলিকাতায় পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে । 
কাশী হিন্দু নিশ্ববছ্যালয়ে 09:6151০ শিল্প (অর্থাৎ গ্লাস, পোরসিলেন 

ইত্যাদি) সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘুদ্ধ সম্পকীঁয় 
বিবিধ শিল্প বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশের নানাস্তানে পরীক্ষাগার 

স্থাপিত হইয়াছে । বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-মন্দিরেও নানাবিষয়ে গবেষণা 

চলে। কলিকাতার পাগলাভাঙ্গায় যে চম্মশিল্প-বিদ্ভালয় আছে 
সেখানে চর্মশিল্প সম্বন্ধে অনেক নৃতন জিনিষ উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
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কন্দযোগী আলামোহন 
শ্বীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি. এ. 

এই যে অলস দাসত্বলোভী 

পরপদসেবী বাঙ্গালী জাতি, 

পরদেশী বুলি পু থি-খাত৷ খুলি' 
করে মুখস্থ দিবস-রাতি, 

বেকার বসিয়। একার অন 

দশে মিলে খাওয়া যাদের পেশা 

পুজি যাহাদের জাতের বড়াই 
পাশার লড়াই, চায়ের নেশা, 

শিক্ষারে যারা ধেকার দিয়! 

ভিক্ষারে শুধু জেনেছে শ্রেয় 
ঝরে যে কন্মে দেহের ঘন্ম 

তারে মনে করে অধম হেয়, 

এ হেন বাঙালী জাতির মাঝারে 

কে তুমি আসিলে ভুলিয়া পথ, 

নুতন জীবন সঞ্চার করি" 

দেখাইলে তারে নব জগৎ । 



৪৬ পরা বওসর 

নৈরাশ্যের গভীর আধারে 

চারিদিক যবে ডুবিয়া যায়, 

মসী-কলঙ্ক ঘুচায়ে জাতির 
শশি-চন্দ্রিকা জাগালে তায়। 

তুমিই শিখালে পরসেব! তরে 
নয় বাঙ্গালীর বুকের লোহ, 

তুমিই ঘুচীলে অবোধ জাতির 
শতকর। সাড়ে তিনের মোহ । 

কম্মযোগের হবি আহরিলে 

ধরণী-ধেনুরে দোহন করি, 

নবীন ইন্দ্রপ্রস্থ গড়িলে 
নব খাগ্ডব দাহন করি? । 

নিয়তির সাথে যুঝিয়া নিত্য 
পুরুষকারেরে করিলে জয়ী । 

ভাগ্যের যুপে বদ্ধ পশুর 

বুকে আশ্বাস আনিলে বহি'। 

নিরুদ্যমের বক্ষে জাগালে 

বীরোগ্ধমের উদ্দীপনা, 

নব-নাট্যের প্রস্তাবন। । 



কল্সাযোগী আলাসোহন ৪৭ 

সোণার স্বপন দেখে যার! শুধু 

খুঁজে পথে পথে পরশমণি, 
শিখালে তাদেরে লোহার বুকেই 

করে প্রতীক্ষা সোণার খনি । 

এ মুঢ় জাতির মুখের অন্ন 
পাচভূতে মিলে লুটিয়া খায়, 

ভূত তাড়াবার মন্ত্রটি জানে। 
ওগে। ওঝ] তুমি শিখা ও তায় । 

বন্ততা দেশে অনেক হয়েছে 
ভাতিয়। গিয়াছে অনেক গলা, 

অনেক কলমই ভোঁতা হয়ে গেছে 

হয়েছে কাগজে অনেক বলা। 

একটি ইঞ্চি উঠেনিক দেশ, 
ফুরায়ে গিয়াছে কথার দিন, 

কাজের বেলায় সবাই পলায় 

শোধ করি' বাগদেবীর ঝণ। 

কোথা ছিলে তুমি অখ্যাতনাম। 
পথে পথে খই করিতে ফেরি, 

বাণীর তকৃম। করনিক লাভ 
বাজেনি তোমার উদয়-ভেরী । 



৪৮ পর্9াশ বসব 

জনতার মাঝে বলিলে উচ্ছে 

“কে আসিবে এস আমার সাথে, 

বাঙালী জাতির পরিত্রাণের 

উপায় রয়েছে আমার হাতে 1” 

কন্মমযজ্ঞে আহিতাগ্নিক 

সেই হ'তে তুমি কর্ম্নবীর, 

সহস্র বাধাবিদ্বের মাঝে 

তুলিয়া রয়েছ উচ্চশির । 

আজিকে আমরা চাহি নাক আর 

বাক্সম্বল নেতার পানে, 
দীক্ষা যে চাই তোমার মতই 

কন্মযোগীর সলিধানে । 

যন্ধ যেখানে প্রস্ত হয় লোকে 

তখনই টানে যে তাহার রথ, 

যন্ত্রবীনবে মন্ত্রে ভূলায়ে 
দেখাইলে তুমি মুক্তিপথ ৷ 

দেশভর! লতাগ্খলেোর মাঝে 

তুমিই অগ্নিগর্ভ শমী, 
হে নবযুগের বিশ্বকর্মা 

নিম্বতারণ তোমারে নমি । 

টালিগঞ্জ । 



কর্ণবীর আলামোহন দাশ 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, এফ. আর. এস. 

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষ্মী 
দৈবেন দেয়ং কাপুরুষা বদন্তি 

দৈবং নিহত্য প্রকাশ্টান্মশক্তিং 

যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষ: !! 

“লক্মা উদ্যোগী পুরুষসিংহকে তজনা করেন। কাপুকরুষরাই বলে ষে 
(ভাগ্য) দেব হইতে আসে । দৈনকে অগ্রাহা করির1, এবৎ আত্মশক্তি 
প্রকাশ করিয়া বদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহ] হইলে দোষ কি?” 

কমবীর আলামোহন দাশ নিজের জীবনে এই মহাবাধীকে মূর্ত” 
করিক়াছেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহ, কপালে কি লেখা আছে, 
তাহার উপর ভরসা করিয়া নিক্ষির হইয়া বসিয়া রহেন নাই। 
'আম্মশক্কি' প্রকাশ করিয়া মহান্ শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
খিলুপ্ত সরস্বতী নদীর চড়ার উপর দাশনগরের যে বিশাল যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারীর কারখান! প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার একট] বিরাট ভবিষ্ৎ 
আছে। ভারতীয় সভ্যতার অধংপতনের স্থুক হয়, যে দিন “মনু 
মহারাজ” ব্রহ্মার দোহাই দিয়া হস্তের ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মধ্যে 
যোগণযোগ বিলুপ্ত করিয়া দেন, যে দিন পাণ্ডতিত্যাভিমানী কুসংস্কারের 
দ্রালালদিগকে সমাজের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়, হস্তজীবী- 
দিগকে নিম্নতম শেণীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। হস্ত ও মস্তিফের মধ্যে 

যোগাযোগ সংস্থাপনের ফলেই বর্তমান বিরাট যান্ত্রিক সভ্যতার হি 

হইয়াছে । তারতীয় সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে পুন্রায় 
এই যোগাযোগ সংস্থাপন করিতে হইবে। কর্মবীর আলামোহন এই 
সংস্কারে বাজলাদেশে পুরোবর্তী, তাহার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক। 

£ 



বিমলচজ্দ্র ঘোষ 

আশ্চর্য মানুষ তৃূমি অদম্য প্রাণের পরিচয়ে 

মুত্তিমন্ত কন্মযোগী, সারাদেশ তাই সবিস্ময়ে 
তোমার কীন্তিতে মুগ্ধ ৷ হে বাণিজ্য-লম্দ্রীর পূজারী, 

অসামান্য প্রতিভার বাঙ্গালীর মুখোজ্জলকারী 

শিল্পী তুমি, আর্টা তুমি, একনিষ্ঠ ভুমি কর্মমবীর, 
স্বদেশের গর্বব তুমি যন্ত্রমর়ী বিংশ শতাব্দীর । 

তব যজ্জবেদীগর্ভে অফুরন্ত আশা-আকাজ্ক্ষার 

সুপ্তিহীন ভ্রণরাশি অগ্িময় গলন্ত লোহার 
অগণিত যন্ত্রশিশু মুক্তি চায় দেশের মাটিতে, 

শ্রমিকের শ্রমথড়েগ বৈদেশিক মূল উৎপাটিতে 
শোষণের শতশাখ। বাণিজ্য-বৃক্ষের । তুমি তাই 

চুলীভর। উড়ায়েছ নৈক্ষমের নৈরাশ্যের ছাই 
স্বদেশী মেসিন-শিল্প-সঞ্জীবনী জীবনের গানে 

জাগায়ে নবীন আশা, নবোতসাহ, স্বজাতির প্রাণে । 



আলা০্সাহন ৫১ 

কপর্ধকশুন্য হ'য়ে নাগরিক জনারণ্য-মাঝে 
ভ্রমণ করেছ একা ভাগ্যান্বেষী বণিক্-সমাজে 
আগ্নেয় উচ্চাশ। লয়ে । মনে ছিল অমেয় বিশ্বাস 

বাণিজ্য-বিমুখ দেশে রচিবে নৃতন ইতিহাস 
নব নব সম্তাবন। উদ্দাম যান্ত্রিক অভিযানে 

মন্ত্মুগ্ধ চিন্ত তব এস্পাতিক প্রগতির গানে 
তন্দ্রাহীন রাত্রিদিন । | দীর্ঘজীবী হও সিদ্ধকাম, 
জগতের যন্ত্রশিল্পে শ্রেষ্ঠ কর বাঙ্গালীর নাম । 

তোমার বলিষ্ঠ হাতে লোহার হাতুড়ী হ'ল সোণা, 
শ্রমশিল্প-দেবালয়ে বাণিজ্য-লঙক্মীর আনাগোনা, 

কঠিন ইস্পীতে লক্ষ স্ক,লিঙ্গের জ্যোতি্শয় শিখা 
ম্বেদসিক্ত ভালে তব আকে নিত্য-গৌরবের টীকা__ 
প্রতিভার পুণ্য-ছ্যুতি । হে যান্ত্রিক প্রগতি-সাধক 
পরাধীন স্বপ্রজীবী স্বদেশের কর্মের পাবক, 

আলমের অন্ধকারে সপ্ত কোট বঙ্গের সন্তান 

তব রুদ্রগানে আজ ধরুক মিলিত এঁকাতান, 

বক্তুতার মঞ্চ ছেড়ে শত শত নিশেষ্ট বাচাল 
দিকে দিকে বহুজন-কল্যাণের জবালুক মশাল, 
সাম্যগানে মুখরিত স্বদেশের মুক্তজনগণ, 

ভুবন করুক আল! কন্মে তব হে আলামোহন । 



কন্মবীরের শক্তি-উৎস 
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 

দার্শনিক এমাসন সাহেব তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 
“ধুগ্লক্ষণ মূর্ত করিয়। ধুগপ্রবর্তকদিগের আবির্ভাব হয়। যুগসন্ধি- 
কালে অন্তশিহিত শক্তি-মস্থনে বিশেষ বিশেষ যুগকন্ী ব্রত ও সঙ্বল্প 
লইয়া জাতীয় জীবনে দেখা দেন।”৮ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই 
সকল জীবন জাতীয় জীবনের শুধু সম্পদ্ নহে, নিয়ন্্রা। 

ঠিক এইরূপ এক এঁতিহাসিক যুগক্ষণে আমাদের কম্মবীর 
আলামোহনের জন্ম হয়। তিনি বঙ্গমাতার যুগ-সন্তান। কালের 

অপরিহাধ্য গতি ও নিয়তি নিজ জীবনধারার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া 

সকল দারিক্্যের চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়া আলামোহন আত্মবিশ্বাস 

ও আত্মপ্রত্যয়ের বলে অকুতোভয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছেন। 
কম্মবীর আলামোহনের জীবনতত্বের বৈশিষ্ট্য এইখানে । দারিদ্র্য, 

বিপদ্, অনশন, উপেক্ষা_কোন অবস্থাই তাহার অস্ঠনিহিত সংজ্ঞা ও 

শক্তিকে ম্লান কিংবা ঘ্রিয়মান্ করিতে পারে না। তাহার জীবনের 

ধারা ভরসা ও সাহসে ওতঃপ্রোত | মানুষের জন্ম জয়লাভের জন্য, হার 

মানিবার জন্য নহে__এই তাহার বিশ্বাস ও সঙ্কল্প। সেইজন্য তাহার 
জীবন অসম্ভব করিতে, অঘটন-ঘটন-পটিয়সীরূপে কন্বক্ষেত্রে ঝাপাইয়া 
পড়িয়াছে এবং উদ্বেগহীন হইয়! অগ্রসর হইতেছে । কোনও কাজ 
তাহার পক্ষে অসম্ভব বলির! তিনি বিশ্বাস করেন না । জীবনের কোন 
সত্য স্বপ্র বা পরিকল্পনা অবাস্তব থাকিবে -ইহা তিনি মানেন না। 
সেইজন্য দুঙ্জয় তাহার শক্তি, অফুরস্ত তাহার উল্লাস এবং আকাশদপ্ত 



কম্্বীরে'র শভ্ভি-উত্স ৫৩ 

তাহার আকাঁজ্ষা। এইখানে “কম্মবীর* কথার সার্থকতা ও 

চরিতার্থত]। 

বাঙালী বড় হইবে, বাঙালী আর ছোট থাকিবে না-__-এই তাহার 

মনের সাধ, প্রাণের স্বপ্ন । সেই মুড়ি-বেচা উপবাসী সঙ্গতিহীন যুবক 

এই বিশ্বাস-বিজলীর রঞ্জনে জীবনকে ভরপুর করিয়া প্রতিষ্ঠানের পর 
প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান গড়িয়া চলিয়াছেন। অন্ত 

বাঙালী ব্যবসাদদার কিন্বা শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাদিগের সহিত কম্মবীর 

আলামোহনের বিশেষ পার্থক্য কোথায় £ পার্থক্য এই, আলামোহনের 

অকতোভয়তা, ছুজ্জয় সাহস এবং নির্ভয় পদবিক্ষেপ, নিখুত আত্ম 

মম্যাদাজ্ঞানে ডভগমগ হইয়া ক্ষেত্রবিশেষে আজ্সসম্মানরক্ষার্থে যেমন 

ক্রোধ প্রকাশে সক্ষম, আবার তেমনি আত্মমধ্যাদাজ্ঞানে ক্ষেত্রবিশেষে 

অবিনয়ী হইতে একেবারে অক্ষম । জুট র্যাসোলিয়েশানের পাকা 

সাহেবদের আখড়ায় বসিয়া বাঙালী ব্যবসাদারদের ইজ্জত রক্ষা 

করিতে কত ইউরোপীয় ভ্রকুটির মধ্যে নিভয়ে পুনঃ পুনঃ কাজ 

করিয়াছেন তাহার গণন1 করা যায় না। কোন সাহেবের কোন 

ভ্রুকুটি তাহার মধ্য হইতে জাতীয় ব্যবসার প্রগতি এবং উন্নতির পথে 

বাধা আনিতে পারে নাই। 

কামাল পাশা একস্তানে বলিয়াছেন--7/5 80010517090 007৩ 

8151380 10 17066171005 10. 0901)615 ৮ কশ্মবীর আলামোহনের 

জীবনে এই উক্তি নানা প্রকারে সার্থক হইয়াছে । পাকা জহুরী 

হইয়া অন্যের ভিতর মূল্যবান গুণ অতি সহজ ও স্বাতভাবিকতাবে 
চিনিয়া লইয়া শুধু যে স্থযোগ দিয়াছেন তাহা নহে, সেই সকল 
কন্মীদের সংগঠন করিয়াছেন এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বহন 

করিতে উপযুক্ত করিয়! গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি কতবার সহান্ত 

বদনে বলিয়াছেন--”"আমার কাজ তোমায় স্থঘোগ দেওয়া, তোমার 



৫8 পঞর্গাশ বসব 

ভিতরে যদি মসল! থাকে, তুমি ফুটে উঠবে ও আমার কাজের পক্ষে 

উপযুক্ত হবে।” এই যে যুবকদের স্থযোগ দেওয়ার ধশ্ম, ইহা প্রকৃত 
বীরের ধর্শ। কোন বীর প্রতিযোগিতা ভয় করে না, ভয় পায় কর্শ- 
হীনতা, আলম্য, কম্ধ-উপেক্ষা, উদ্দাসীনতা এবং ফাকি দিবার প্রবুত্তি। 
কর্মবীর আলামোহন সর্বাপেক্ষা ঘ্বণ! করেন বাঙালী যুবকের এই 
ফাকি দিবার প্রবৃত্তিকে | চালাকি দ্বারা বা ফাকির সাহায্যে কোন 

কাজ কোন দিন হয় না। খাটীভাবে পরিশ্রম করিব- বুকের পাটা 
ও বাহুবল ভরসা করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়! পড়িব-_-জয়ী হইবার 

জন্য ইহ] কম্মবীর আলামোহনের জীবনে অগ্রিমন্ত্র; বজ্রসঙ্কল্প-_-আমি 

জীবনে জয়ী হইব। 
পরাধীনতার গ্লার্ন জতীয় জীবনের স্তরে স্তরে ষে বিষময় ক্লীবত্ত 

ক্রামিত করিয়াছে তাহ দেখিয় আলামোহন হৃদয়ে অসহা বেদনা 

অনভব করেন এবং রীবত্ব-আঁতশাপ হইতে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার 

করিতে তাহার চেষ্টা ও উদ্েগ আরও বদ্বিত ও প্রসারিত করিয়া 

প্রতিনিয়ত কশ্শক্ষেত্র বিস্তার করিতেছেন। ব্লীবকে কম্মঠ করিব, 

অলসকে শ্রমশীল করিব, উদাসীনকে ব্রতনিষ্ঠ করিব- -এই তাহার 

জীবনের সাধনা এবং সকল শিল্প-প্রতিষ্টান স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্তা। 

বাঙালী যুবক অ্টা হইবে, বাঙালী যুবকের শষ্টি-কুতিত্ব সাত-সমূ্র 
তের নদী অতিক্রম করিয়া দিখ্বিজয়ী হইবে-_ এই তাহার আকাজ্ষা 

এই তাহার লক্ষ্য । বিগত একশত বৎসরের বাঙালী শিল্প-প্রবর্তক- 

গণের মধ্যে এইরূপ জাতীয় আকাজ্ষানিষ্ট, নিরাক, ঝড় তুফানে 
দৃক্পাতহীন, মগ্ডলীগত ও দেশগত সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনতৎপর 

বীর আর কে আছেন? কশ্মবীর আলামোহনের নিকট তাহার 

এই হৃদ্রয়বিভূতির জন্য বর্তমান বাঙালী বুবকসমাজ এবং তবিস্যতের 
বাঙালীজাতি চিরকাল খণী থাকিবে। 



কল্গাবীঢ্রের শক্তি-উতস ৫৫ 

ইতিহাপ-দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন* যে, যুগপ্রবর্তকগণ কালের 

এক অদ্ভূত তালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থান ও কালের ছন্দ অনুসারে 

এই সকল বিশেষ বিশেষ মহাশক্তিমানদের জন্ম হয়। যে কোন 

এতিহাপিক একথা অনিবাধ্যভাবে স্বীকার করিবেন যে, কর্মবীর 

আলামোহনের জন্ম ১৮৫৭ বা ১৮৮৭ সালে হইতে পারিত না। 

তাহার জীবনের মূলে যে কশ্মাকাজ্ষা, শিল্প-ও বাণিজ্য-পরিকল্পন! 

এবং জাতীয়তাবাদের খক্শক্তি বর্তমান রহিয়াছে ইহা ১৮৫৭ সালের 

আবহাওয়ায় স্থষ্ট হয় নাই । ১৮৫৭ সালের উগ্রতেজ জাতিসত্বার মধ্যে 

অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া ষে আলোডনের স্থ্টি করিতে থাকে তাহারই ক্রম- 

প্রকাশমান উদ্দামরূপ আমরা কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্যে দেখিতে 

পাইতেছি। এই আবহাওয়ার মম্মকথা হৃদয়ে বহন করিয়া কম্মবীরের 

জন্ম হইল। সকল দিক্ বিবেচনা! করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা 

বলিবেন যে, উদ্াত্তপ্রাণ আলামোহন বাংলার ষড় খতু এবং 

নদী-মাতৃকা ভূমি ব্যতিরেকে এইরূপ প্রগল্ত মেধা ও অক্লান্ত 

কম্মশক্তি লইয়! জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। বাংলার আকাশ 

এবং বাংলার বাতাস এই ছুইয়ের অনুকূল অভিপিঞ্চনের মধ্যে 

আলামোহনের আত্মা শক্তি-উৎস এবং প্রেরণাকেন্্। তাহার 

বীরত্বের মূলে তাই এত মৌলিকতা ও দুঃসাহস। তিনি পাকা 

মাঝির গায় সকল তুফানের মধ্যে নিভীক হইয়া অগ্রসর হইতে 

সর্ববদ প্রন্তত। জাতির বিরাট ভবিষ্ততের পরিকল্পনা, অফুরস্ত আত্ম 

বিশ্বাস এবং জাতীয় জীবনকে সংগঠন করিবার দৃঢ়সন্কল্লে তাহার 

জীবনের শক্তির উত্স এবং প্রেরণা । নিভৃতে সকল সান্নিধ্যের মধ্যে 

ষেকেহ তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়াছেন তিনি তাহার 

হৃদয়ে প্রদীপ্ত আশা-আকাজ্ষার উত্তাপ সহজেই অনুভব করিয়াছেন। 

বাক্যাপাপ করিতে করিতে সঠিক উপভোগ করা যায়-_তাহার 



৫৬ পর্থগাম্ বওসর 

অন্তদুষ্টি এবং ভবিষ্যতের সংজ্ঞা দেশ এনং জাতিকে কত বিরাট ও 
মজনুতব্ূপে দর্শন করিতেছে । 

বীরের ধশ্ম গৌরবময় ভবিষ্কতে বিশ্বাস এনং সেই বিশ্বাসই 

কম্মবীর আলামোহনের সকল শক্তি ও কম্মপ্রেরণ। এ৭ং সকল 

এন্্রজালিক বশ্মকুশলতার অফুরন্ত উৎস। এই অধঃপতিত নিজীব 

ভরসাহীন আত্মধিশীসহার! বাঙালী জাতির মধে দুদ্দমনীয় শক্তিপুগ্ত 

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া খন্মবীর আলামোহন বাঃ] জাভির মধ্যে 

অভিনব ভরসা জাগ্রত করিয়াছেন এবং নিজেকেও খাংলার সস্তান- 

রূপে ভারতের কাছে আর দুনিয়ার কাছে পরিচর দিয়া নিজেও 

ধ্য হইতেছেন। জানি না কবে এই কম্মবীরের বারত্বপর্ণ আশীর্বাদ 

বাঙালী গ্রহণ করিবে এবং সার] পৃথিবীমর তাহার নেতত্বে নব নব 

কীন্তি সু্টি করিয়া পৃথিনীর সকল অংশে বাঙালীর গৌরবধবজা 
উড্ডীয়মান করিবে এবং কম্মবীর আলামেোহনের ব্যাকুল হ্দপুকে 

সাথক ও চরিতার্থ করিবে । 



কন্মবীর আলামোহন-সন্বর্ধনা 
শ্ীফতীক্দ্রমোহন বাগচী 

স্থবিরাট হম্ম্যকক্ষে সুপ্তিমগ্ন রাজেন্দ্র-নন্দিনী,__ 
কাহিনীর কল্পকন্যা জড়ত্বের পিঞ্জরে বন্দিনী ! 
নাহি কোনও শব্দ-সাঁড়া, চেতনার চিন্তস্পন্দহীন, 
খনিগর্ডে মণিসম ! বধে বষে কত রাত্রিদিন 
কেটে চলে মেই মত ! 

অকস্মাৎ বাজার নন্দন-_- 

পৃষ্ঠে তৃণ, হস্তে ধন্ত, দীপ্ত ভালে বালার্ক-চন্দন, 
এল আজি কোথা হ'তে প্রাণবন্ত পক্ষীরাজে চড়ি', 
স্বর্ণ-কাঠী স্পর্শে তার মুহুস্ভের মন্ত্রে যেন হরি” 
নিল সর্বব বিত্ব-বাধ! ! রাজকন্যা লভি' সে পরশ 
উঠি' বসে শষ্যা পরে, মুখে হাসি, ছদয়ে হরষ । 
সেই সঞ্জীবনী স্পর্শে লক্ষ্মী বেন ছাড়ি" সিন্ধৃতল ! 
কক্ষে কক্ষে খুলে দ্বার, দ্বারে দ্বারে সাজে সান্ত্রীল, 
মন্দিরে আরন্ধ পুজা, তাম্রকণ্টে উঠে ঘটারব, 
প্রজাদল চলে পথে, পুরীভরা1 আনন্দ উৎসব ! 
প্রাসাদ তোরণমঞ্চে নহবৎ গাহে আগমনী, 
দিকে দিকে জয়ধ্বনি_-শতকণে জাগে জাগরণী ! 
পুষ্পে, মাল্যে, আভরণে আলোয় আলোয় দিক্ আলা, 
মোহন মধুর হাস্ছো রাজ-লক্ষ্মী দিল। বরমালা। 
বিজয়ী বীরের কণ্ঠে ; পুরনারী দেয় হুলাহুলি, 
কেহ বা বাজায় শঙ্খ পথপ্রান্তে বাতায়ন খুলি ! 
উদ্যোগী পৌরুষ-ভাগ্যে লক্ষ্ীলাভ-_চিরাগত কথা, 
বঙ্গের অঙ্গণতলে পুনঃ সত্য আজি সে বারতা । 
জাগায়ে চারণক জাগ কবি, জাগ জনগণ, 
ফুকারি' প্রাণের শঙ্খ ধন্য কর এ অভিনন্দন । 



আমাদের দেশের কুটির-শিস্প সম্বন্ধে 
কয়েকটি আধুনিক তথ্য 

ভারতের কুটির-শিল্পকে ধাহার] রুপা বা উপেক্ষার দৃ্িতে দেখেন 
তাহারা ভারতীয় কুটির-শিল্লের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। ভারতের এশ্বধ্যে আকুষ্ট হইয়া] ইয়োরোপীয় বণিকগণ 

যখন এদেশে আসেন তখন কুটির-শিল্পই ছিল ভারতীয় শিল্পের 

মেরুদণ্ড । ভারতীয় কুটির-শিল্পীরা সমগ্র ভারতের সর্বপ্রকার অশাব 

ত মিটাইতই, উপরস্ত ইয়োরোপ ও এশিয়ার নানা স্তানে তাহাদের 

বিশ্ববিশ্রাত মসলিন, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী করিয়া প্রচুর অথ 

লাভ করিত। সে যুগের ভারতী শিল্প যে অনেক বিষয়েই সম- 

সামস্বিক ইয়োরোপীয় শিল্প অপেক্ষা বছ গুণে উৎকুষ্ট ছিল তাহার 

প্রমাণের অভাব নাই। ইট হাগুয়া কোম্পাশী ভারতে যখন প্রথম 

বাণিজ্য আবরুস্ত করেন, তখন তাহার এদেশ হইতে বিলাতে কাচ। 

মাল চালান দিতেন না, এদেশের কুটির-শিল্পজাত মনোরম দ্রব্যসম্তার 

বিলাতে রপ্তানী করাই ছিল তাহাদের প্রধান ব্যবসায় । টমাস্ 

মন্রো প্রমুখ উদ্দারচেতা ও নিরপেক্ষ ইংরাজকে যখন সে যুগের 
ভারতে বিলাতী শিল্পব্রব্যের প্রসার-সম্ভাবন৷ সম্বন্ধে প্রশ্ন কর। হয়, 

তখন তাহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতে ইয়োরোপীয় 

শিল্পপ্রব্যের বাণিজ্য বিস্তারের পথে মূল বাধা ছুইটি। প্রথমতঃ, 
ভারতীয় কুটির-শিল্পীরাই, ভারতের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইতে 
সক্ষম এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ইয়োরোপীয় শিল্পত্রব্য 



কুটির-শিল্প ৫৯ 

অপেক্ষা বহু বিষয়ে উৎকৃষ্ট ছাড়া কোন অংশেই নিকষ্ট 

নহে। 

পলাশীক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর হইতেই ভারতীয় কুটির-শিল্পের 

অধঃপতন সুরু হয়। রাস্ত্রীয় স্বাধীনত1 ও দেশের শিল্পসমূদ্ধির মধ্যে 

যে অচ্ছেগ্ সম্বন্ধ বর্তমান, ভারতের কুটির-শিল্পের অবনতির ইতিহাস 

আলোচনা করিলে তাহা অতি নুস্পষ্টতাবেই উপলব্ধি কর! যায়। 

ভারতে ইউরোপীয় শিল্পদ্ব্য প্রচলিত করিবার জন্য সে কালে যে 

নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা সে যুগের বহু চরিত্রবান ও 

নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয়ের নিকটেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় 
নাই। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি উচ্চহারে শুষ্ক ধাধ্যকরণ, 

ভারতে নামমাত্র অথবা বিন! শুক্কে বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয় 

রেলওয়ের সাহায্যে দেশের সর্বত্র তাহা ছড়াইয়া দেওয়া, দেশীয় 

শিল্পীদের উপর অবিচার প্রভৃতি নানা কারণে ভারতীয় কুটির-শিল্পের 

ধ্বংস সাধন হয়। ইংরাজ এঁতিহাসিক উইল্সন্ লিখিয়1 গিয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অসহায়তার স্থৃবিধা গ্রহণ না করিলে তৎকালীন 

ইয়োরোপীয় বণিকগণ কখনই ভারতীয় শিল্পীদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় 

জয়ী হইতে পারিত না। অনেকে মনে করেন, উন্নততর ইয়োরোগীয় 

ষন্ত্রশিল্পের সহিত অসমান সংঘর্ষের ফলেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশীয় 

কুটির-শিল্পের বিনাশ হইয়াছে, ইহার সহিত ভারতের স্বাধীনত] বা 

পরাধীনতার সম্পর্ক সামান্যই । এই ধারণাটি বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। ভারতের এই সুবিশাল পণ্যক্ষেত্র করায়ত্ত না থাকিলে এবং 
ভারতে ইয়োরোপীয় মাল আমদানীর উপর উপবুক্ত রক্ষণ-শুন্ক ধার্ধ্য 

করা সে যুগে সভবপর থাকিলে ইয়োরোপীয় মন্ত্রশিল্প সে-কালে এত 

ভ্রুত অগ্রসর হইতে পারিত কিনা তাহাতে সন্দেহ করিবার থে 

কারণ আছে। সমগ্র ইক্জোরোপ সে সময়ে বুদ্ধবিক্ষু্ষ। ইয়োরোপ 



৬০ পর্থগাশা বন্তব 

তখন শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না৷ বলিলে বোধ করি অতযুক্তি 

হইনে না। ভারতবষের শ্যার অবাধ বাণিজ্যের দেশ বর্তমান না 

থাকিলে এবং ভারতের উন্মুক্ত ধন্ভাগুার সহায়ভা ন1 করিলে সে ঘুগে 
নবোস্ত/বিত স্টাম ইঞ্জিন, পাওয়ার লুন, স্পিনিং জেনি প্রভৃতি বন্ত্গ্তাল 
পর্রীক্ষাগারের গণ্ডী অতিত্রম করিয়া বাণিজ্যজগতে প্রবেশ লাভ 

করিতে পারিত কিনা তাহা ভাধিদার বিদ্য। এ সকল কথা ছাড়িয়া 

দিলেও আধুশিক যন্ত্রশিল্পের পক্ষেও যে স্্বক্ষেরেই কুটির-শিল্পের 
সহি'ভ প্রতিদ্বন্দ্রিতায় জঘ্ী হওয়া! সম্ভব নভে নাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 

জাপান, ডেনমাক গরভৃতি দেশের বুটির-শিল্প হইতে পাওয়া যায়। 

এনূপ নহু নিত্য-ব্যবহাধা পণ্য আছে যাহা বহদার়তন ফ্যাকপ্ীতে 

প্রস্ৃত করিলে লোকসান হয়। এই জাতীয় দ্রন্যগুপি একমাত্র কুটির- 

শিল্পীদের দ্বারাই প্রস্তত হওয়া সম্ভব । বিদ্যুৎ ও ছোট ছোট মেশিনের 
বাদহার এবং কাচা মাল কেন] ও তৈয়ারী মাল বেচা প্রভৃতি ব্যাপারে 

আপ্নুনিক সমবায় নীতি অনুযায়ী কাধ্য করিলে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যও 

যে বৃহৎ ফ্যাকঈবীভে প্রস্থত দ্রব্যের ম্যায় অল্প মল্যে বিক্রীত হইতে পারে 
তাহা বত্তমান নি:সন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে । সম্তা মাল সরবরাহ 

করিতে জাপান যে পৃথিবীতে অদ্ধিতীষ তাহা সকলেই জানেন, কিন্ক 
ভারতে যত জাপানী মাল আমদানী হয় তাহার ৬০%ই যে জাপানী 

কুটির-শিল্পজাত একথা! বোধ করি অনেকেই জানেন না। 

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বর্কমান বন্বসত্যতার যুগেও 

কুটির-শিল্প মোটেই “সেকেলে” হইয়া যায় নাই, জাতির অর্থ 

নৈতিক করিকল্পনায় এযুগেও উহ। একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 

করিয়। আছে । 

ইয়োরোপীয় বণিকগণের সহিত অসমান স্বার্থসংঘাতের ফলে 

ভারতীয় কুটির-শিক্প বিনষ্টপ্রা় হইলে বহু কুটির-শিল্পী উপায়াস্তর না 
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পাইয়া কৃষক ও কুষি-মজুরের সংখ্যা! অযথা বৃদ্ধি করিল। দেশের 

আবাদী জমিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এত ক্ষুদ্র ক্ষুত অংশে বিভক্ত হইয়া 

পড়িল যে, রুষিকাধ্যে লাভ হওয়া ছুঃসাধ্য হইয়া ঈাড়াইল, শিল্প ত 

গেলই, তাহার সঙ্গে কষিও যাইতে বসিল। ইহার উপর ভারতবাসীরা 

নিজেরাও এক মহাকুল করিয়া বসিল। কুটির-শিল্পের যুূলগত বৈশিষ্ট্য 

ও বৃহদায়তন শিল্পের সহিত তাহ।র প্ররুত সগ্প্ধ নির্ণয় করিবার কোন 

চেষ্টা না করিয়াই অঙ্গের ন্যায় ইউরোপ ও আমেরিকার অন্গকরণে 

তাহারাও দেশে যোগ্যাযে গা ক্ষেত বিচার না! করিয়া লুহদায়তন শিল্প- 

প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা আরম্ভ কর্িল। ফলে, দেশের যে সকল 

চাহিদা তখনও দেশের কুটির-শিল্পীরাই পূরণ করিতেছিল তাহা! 

মিটাইবার জন্যও খিল স্তাপিত হইল এবং সহম্স সহস্র কুটির-শিল্পী 

বেকার হইয়া পড়িল। ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্লবের যুগেও ইংলগ্ডের কুটির- 

শিল্পীদের এইরূপ ছুদ্দশা হইরাছিল, কিন্তু সে দেশে সে বুগে এত দ্রুত 

নানা প্রকার বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার হইয়াছিল যে, ব্যবসারচ্যুত 
কুটির-শিগ্ীদিগকে বেশী দ্বিন বেকার হইয়া থাকিতে হয় নাই, তাহারা 
সকলেই বিভিন্ন প্রকার বৃহদা়তণ কারখানার কাধ্যে নিযুক্ত 

হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দেশে শা হইল এদিক, না হইল ওদিক। 

ইয়োরোপীয় অভকরণে দেশে মিল স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা বা বৈচিত্র্য এরূপ হইল না যাহাতে বেকার কুটির-শিল্পীদের 

পুনরায় অন্নসংস্থান হইতে পারে। এই বিবেকধিচারহীন নীতির 

অনুসরণের ফলে একমাঞজ। আমাদের বাংল! দেশেই অন্ন কয়েক 

বৎসরের মধ্যে কতজন কুটির-শিল্পী তাহাদের রোজগারের পন্থা 

হারাইয়াছে, কলিকাতা কর্পোরেশন কাণিয়াল মিউজিয়াম কতৃক 
স্কলিত পরপৃষ্টায় সন্িবি্ট তালিকা হইতে তাহ! সহজেই অনুমিত 
হইবে। 



৬২ পঞ্চাশ বৎসর 

শিল্পের বংসর শিল্পীর কর্মচ্যুতের বাৎসরিক আধিক 
নাম খ্যা সংখ্যা ক্ষাতির পরিমাণ 

(১) রেশম ১৯০১ €০১৩৯৩ 

"১৯৩১ ৫১৬৪২ ৪৪১৭৫১ ১১০৪১৭১১৭৩৪ 
(২) তাত ১৯০১ ৩,৬২১৭৪০ 

১৯৩১ ১১৭১৬৯২ ১১৯১১০৪৮ ৩১০৫৬৭১৬৮০২ 
(৩) কাসাপিতল ১৯০১ ৪৮,২৬১ 

১৯৩১ ৭১২৫৭ ৪১১০০৪ ৭৩,৮০১৭২০-২ 
(৪) জুতা প্রস্থত ১৯১১ ৪৪,৭৩৫ 

১৯৩১ ২৪,৪৯১ ২০২৪৪ ৩৬,৪৩,১২০২ 
(৫) কর্মকার ১৯১১ ৬৮,৪১৬ 

১৯৩১ ৪২৬১৩ ২৫,৮০৩ ৪৪,৩৯১৭২২২ 
(৬) ধানভানা ১৯০১ ২১,১০১০০০ 

১৯৩১ ১১৪৭১০২৪ ৬২১৯৭ , ৩০১২২১৮৪৮৭২ 

উপরে বন্তি ও অন্যান্ত নানা কারণে দেশে বর্তমান যে দারুণ 

বেকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সমাধান করিবার সর্বাপেক্ষা 

প্রকৃষ্ট উপায়- দেশে নৃতন ছাচে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কুটির-শিল্পকে 

পুনরায় গড়িয়া তোল! । শিল্লজগতে ভারতকে স্থপ্রাতষ্ঠিত করিতে 

হইলে দেশে বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার অবশ্ঠ কর্তব্য, কিশু যে দেশে 

জন প্রতি বাংসরিক আয় গড়ে ৫০২ সেখানে এই জাতীয় শিল্প- 

প্রসারের ভার মুষ্টিমেয় ধনিক ও দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর, জন- 
সাধারণের উপর নহে। উপরস্ত বৃহদায়তন শিল্প হইতে দেশের 

মোট সমুদ্ধি বাড়ে সত্য, কিন্তু এই সমৃদ্ধি দেশবাসীর মধ্যে সমভাবে 

বিতক্ত হয় না, ইহাতে অল্প কয়েকজন ধনিকেরই এঁশ্বধ্যলাভ হইয়া 

থাকে। দেশে উপযুক্ত কুটীর-শিল্পের প্রসার করিতে পারিলে 

বহুদংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইতে পারে। কৃষিকাধ্য সম্বন্ধে এই 

সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, হিসাব করিয়া দেখ যায় যে, দেশের 

'আবাদযোগ্য জমিগুলিকে খুব ভালভাবেই চাষ করিতে হইলে যত 
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চাষী ও মন্ুরের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অত্যধিকসংখ্যক লোক এই 
কশ্মে নিযুক্ত আছে। হ্তরাং এইদিক দিয়া বেকার-সমন্তা সমাধানের 
বিশেষ কোন স্থবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই দেখা 

যাইতেছে যে, দেশব্যাপী এই গুরুতর অন্নসমস্তা সমাধান করিতে হইলে, 

দেশময় কুটীর-শিল্প ছড়াইয়া দেওয়া! হইল সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত পন্থা । 

দেশে কুটীর-শিল্পের উপঘুক্ত বিস্তার করিতে হইলে সমীচীন ব্যবস্থা 
কর! প্রয়োজন । আমাদের দেশে বর্তমান যে শিক্ষা প্রচলিত আছে 

তাহার 411৩০ 0185 বড় অধিক । শিল্পের প্রতি জনসাধারণের 

আস্থা জন্নাইতে হইলে দেশময় একটি শিল্পমনেভাবের হৃটি করা 

দরকার । বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে উহা হওয়া অসম্ভব । 

বিশ্ববিছ্ণালয়-প্রবর্তিত শিক্ষায় অধিকতর 10001500191 ও ০0100001019] 

[১93 আনিনতে হইবে । দেশময় উপযুক্ত সংখ্যায় উৎকৃষ্ট শিল্প-বিদ্যালয় 

স্থাপিত করিতে হইবে । বর্তমান দেশে যে অল্প কয়েকটি এই জাতীয় 

প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দ্র] দেশের প্রয়োজনের অতি নগণ্য অংশই 
পূর্ণ হওয়া সম্ভব । দেশে উপযুক্ত শিল্প-শিক্ষা-প্রচারের দায়িতু 
গভর্ণমেণ্টের । গভর্ণমেণ্টের সে দায়িত্বজ্ঞান না থাকিলে আন্দোলন 

করিয়া সে জ্ঞানের উদ্রেক করাইতে হইবে । এখানে একটি কথা 

উল্লেখ করা দরকার । এই শিল্প-বিদ্যালয়গুলি দ্বারা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের 
উপকার হইলেও এগুলি দেশের অসংখ্য নিরক্ষর শিল্পীর বিশেষ 

কাজে আসিবে না । তাহাদ্িগের শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ভ্রাম্যমান 

শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইনে। তাহারা বক্তৃতা, ফিল্ম, হাতে কলমে 

পরীক্ষা দেখান প্রভৃতি দ্বারা নিরক্ষর শিল্পীদ্িগকে আধুনিক প্রথায় 
শিক্ষিত করিয় তুলিবেন। 

এ ঘুগে প্রকৃতই উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় কুটির-শিল্পীকে 
মামুলি পন্থা অনেকাংশেই পরিত্যাগ করিয়া! আধুনিক সাজসরঞ্জাম 
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ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হইবে। জাপানের কুটির 
শিল্লের উন্নতির মূলে তাহার কুটির-শিল্পীর বৈদ্যুতিক শক্তি ও ছোট 
ছোট বন্ধের ব্যবহার । হযস্্রসাহাযষ্যে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যও 

82008015৩ করা সম্ভব, স্থৃতরাং পুর্বে একজাতীয় দ্রব্য বহু 
পরিমাণে পাইবার যে অস্থবিধা ছিল তাহা এখন দূর করা যাইতে 
পারে। বোম্বাই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 

আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । আমাদের বাংলাদেশে এ বিষয়ে নান! 

অস্থবিধ! থাকা সত্বেও গভর্ণমেণ্ট এ দ্রিকে কোন দৃষ্টিই দিতেছেন না, 

ইহার উপযুক্ত প্রতীকার করিতে হইবে । জাপানী ও জামণণ যন্ধের 
অনুকরণে আমাদের দেশের উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র প্রস্তুত করিয়! 

শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে! লৌহ এবং ইম্পাত শিল্পে আমাদের 
দিন দিনই ধে প্রকার দ্রুত উন্নতি হইতেছে তাহাতে এই শিল্প গড়িয়া 
তোলা কোন ক্রমেই অসস্ভব হইবে না। নিরক্ষর শিল্পীদিগের ভিতর 

যন্ত্রের ব্যবহার গুচলিত করিতে হইলে পূর্ধববণি 5 ভ্রাম্যমান শিক্ষক- 
দিগের সহায়ত] গ্রহণ কর্সিতে হইবে । 

আধুনিক পুগের প্রতিযোগিতার বধাজারে সম্তায় হাল সরবরাহ 

করিতে না পারিলে কোন শিল্পই টিকিতে পারে না। কুটির- 

শিল্পীদিগকে খুচরা দরে কাচামীল কিনিতে হয়, কাজেই তাহাদের 
প্রস্তুত-ব্যয় অধিক পড়িয়া যায়! দেশের কুটির-শিল্পীদের লইয়া 

সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিলে এই অস্গবিধা দূর হয়, কারণ 
তাহা হইলে শিল্পীগণ পাইকারী দরে কাচামাল পাইতে পারে। 
এই সমবায় নীতি অন্ুদরণের ফলে জাপান, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের 
কুটির-শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে বৃহদ্ায়তন কারখানার সহিত সমান 

প্রতিযোগিতা! পধ্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে । আমাদের দেশে এই 
আন্দোলন এখনও আশাঙ্গরূপ সাফল্য অঞ্জন করিতে পারে নাই । 
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ইহার কারণ, দেশে উপযুক্ত শিক্ষা ও মনোভাবের অভাব, গভর্ণমেণ্টের 
কাধ্যনীতি ও তীাহাদিগের দ্বারা নিধুক্ত কমচারিগণের অষোগ্যতা। 
অতীতের জন্য অনশোচনা না করিয়া! বর্তমান যাহাতে এই সমবায় 

সমিতিগুলি উপযুক্ত মত গড়িয়া] তোলা যায় সেদিকে আমাদের শক্তি 

নিয়োজিত করিতে হইবে । 

কুটির-শিল্পীদিগের পক্ষে মাল প্রস্তুত করিবার পর উপযুক্ত লাতে 
তাহা কাটুতি কর] কঠিন ব্যাপার । সারা দেশে অসংখ্য কুটির-শিল্পী 

ছড়াইয়৷ বৃহিয়াছে' কে তাহাদের মাল একক্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা, 

বোম্বাই প্রভৃতি লাভের বাজারে চালান দেয়! এ ক্ষেত্রেও সমবায়- 

নীতিই আমাদের উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির প্রশস্ত ভপায় হইবে। কাচামাল 

ক্রয় ও তৈয়ারী মাল বিক্রয় প্রভৃতি ব্যাপারে সমবায় পস্থা অবলম্বন 

করিতে পারিলে গ্রাম্য মহাজনের কবল হইতে শিল্পীরা রেহাই 

পাইবে এবং দেনার দায়ে মহাজনের ইচ্ছামত নামমাত্র দরে মাল 
বেচিতে বাধ্য হইবে না। কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে জনসাধারণের 

বহু ভ্রান্ত ধারণ! আছে, ফলে, দেশে এই সকল মাল চালু করিতে 

বেগ পাইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ তাতের কাপড়ের কথা ধরা যাইতে 

পারে। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ধারণা, মিলের কাপড়ের 

তুলনায় তাতের কাপড়ের দাম অনেক বেশী। এই ধারণা সম্পূর্ণ 
সুল। মিলের কাপড় অপেক্ষা তাতের কাপড় ষে বহুগুণ টেকসই 

সেকথা আমর! একেবারেই ভুলিয়া যাই। মিলের কাপড় অপেক্ষা 

তাতের কাপড় দামে যে ছুই চারি জানা বেশী তাহা তাতের কাপড়ের 

স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণে সম্পূর্ণই পোষাইয়া যায়। জনসাধারণের 
ভ্রান্ত ধারণ! দূর করিতে হইলে এবং কুটির-শির্পজাত দ্রব্য যে 
কত সুন্দর ও মজবুত হইতে পারে তাহা জনসাধারণের গোচর 
করিতে হইলে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরগুলিতে 



৬৬ পর্গাশ বত্সক 

নিয়মিতভাবে কুটির-শিল্পের প্রদর্শনী খুলিতে হইবে । গতর্ণমেপ্ট ও 
কমাশিয়াল মিউজিয়াম প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য 
করিতে পারেন । প্রদর্শনীর জন্য মাল আনা ও ফেরৎ পাঠানর তাড়া 
সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ কন্সেশনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং 

প্রদর্শনীর লে যাহাতে মাল বিক্রয় করিবারও স্বিধা থাকে তাহার 

ব্যবস্থ। করিতে হইবে । পুজা, বড়দিন প্রভৃতি মরশুমের সময় এই 
প্রদর্শনীগুলি খুলিলে কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য অতি সহজেই জনপ্রিয় 
হইয়া উঠিবে এবং এই সময়ে শিল্পীরা ষে পরিমাণ মাল বিক্রয় করিতে 
সক্ষম হইবে তাহাতে তাহাদের ৩৪ মাসের অন্সংস্কান হইয়! 

যাইবে। 

পরিশেষে আমর! কুটির-শিল্প ও আধুনিক বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের মধ্যে 
মূলগত পার্থক কি এবং শিল্পজগতে কুটির-শিল্লের বৈশিষ্ট্য কিসে তাহা 
আলোচনা করিয় প্রবন্ধ শেষ করিব। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, 

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সহিত দরে প্রতিযোগিতা করিতে ন1 পারিলে 

দেশে নৃতন করিয়া কুটির-শিল্প গড়িয়া তুলিয়া লাভ কি? ভবিষ্যতে 
দেশে বৃহদায়তন শিল্পের উপযুক্ত প্রসার হইলে কুটির-শিল্প টিকিবে 
কি করিয়া? কথাটি খুবই সত্য। কুটির-শিল্পের পক্ষে বৃহৎ কারখানার 
সহিত দরে প্রতিদন্িতা করা অসম্ভব না হইলেও অতি কঠিন। 
কাজেই আমর] মোটেই এই অসমান প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া কাধ্যে 
অগ্রসর হইব না। যে সকল পণ্য কারখানায় বহু পরিষাণে প্রস্তত 
করিলে তাহার সবটা কখনই কাটৃতি হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই 
কারবারেও লোকসান হয়, কুটির-শিল্পীদের দ্বারা আমরা মূলতঃ সেই 
সকল ত্রব্যই প্রস্তত করাইব, তাহা হইলে কুটিত্ব-শিল্প ও কারখানার 
মধ্যে প্রতিঘন্থিতার কোন প্রশ্নই উঠিবে না। উদাহরণ স্বরূপ নিত্য 
'নৃতন নক্মার কাপড়, হোপিয়ারি দ্রব্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে 
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পারে। একই নল্লার অসংখ্য সাড়ী বা! গেঞ্ী মোজ] কলে প্রস্তুত 

করিলে তাহ।র সবটা কখনই কাটতি হয় না, কারণ এই সব বিষয়ে 

লোকের রুচ অল্পদিনের ভিতরেই বদ্লাইয়া যায়, আবার এদিকে অল্প 

পরিমাণে ভৈয়ারী করিলেও মিলের খরচা পোষায় না। কাজেই 

এই সব ক্ষেত্রে কুটির-শিল্পীর সম্পূর্ণ একাধিপত্য । চাহিদা অন্ষায়ী 

কম বেশী মাল প্রস্ত করিয়া শিল্পী বাজারে সরবরাহ করিতে পারে। 

আরও এক কথা, ইচ্ছামাত্রই কলে নক্সা পরিবর্তন করা যায় না। 

মিলের পক্ষে ইহ] বহু ব্যয়সাধ্য, কিন্তু কুটির-শিল্পীর পক্ষে ইহ! অতি 

সহজ | কাজেই যে ক্ষেত্রে লোকের রুচি অল্লকালের মধ্যেই 

পরিবন্িত হব দেই ক্ষেত্রে মিলের সহিত কুটির-শিল্পের প্রতিযোগিতার 

কোনই সস্তাবনা নাই, কুটির-শিল্পীর সে স্থলে অবাধ রাজত্ব । 

এই জাতীয় বিশেষ শ্রেণীর পণ্য প্রস্তত করা ছাড়া বৃহৎ কারখানায় ষে 

সকল মাল শেয়ারী হয় তাহারও অনেকগুলি, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন 
করিলে, কুটির-শিল্পীদের দ্বারা আংশিকভাবে প্রস্তত করান সম্ভব । 

জাপানের বাইসাইকেল শিল্প এই জাতীয় পণ্যের নিদর্শন। ক্ষুদ্র 
ক্ষুপ্র যন্ত্র সাহায্যে জাপানী কুটির-শিল্পীর বাইপাইকেলের বিভিন্ন অংশ 
প্রস্তুত করিবার ভার লয়। বিভিন্ন কুটির-শিল্পী কর্তৃক যন্ত্রে প্রস্তুত 

একই জাতীয় দ্রব্যগুলি মাপে ও অন্যান্য গুণে অভিন্ন হইয়া থাকে। 

ফলে একটি কেন্দ্রীয় কারখানায় নানা কুটির-শিল্পী দ্বারা প্রস্তত অংশ 

জোড়া দিয়! সম্পূর্ণ বাইসাইকেল প্রস্তত কর সম্ভব হয়। আমাদের 
দেশে এই জাতীর মিশ্র কারখানার প্রসার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

আমাদিগেরু নিদ্দিষ্ট পরিকল্পনা অন্সারে দেশে কুটর-শিল্প গড়িয়া 

তুলিলে যন্ত্রশিল্লের সহিত উহার প্রতিদ্বন্বিতা ত থাকবেই না, বরং 
কুটির-শিল্প ও যন্ত্রশিল্প উভয়ে উভয়ের পরিপুরক হইয়া দেশের সকল 
চাহিদা সকল অভাব দূর করিতে সক্ষম হইবে । 



আলামোহন দাশ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

কম্মী তুমি, বীরও তুমি_ সত্য স্বাবলম্বী নিজে, 
ধন্য হলে যুক্ত হয়ে “কম্মবীর” এই উপাধি যে। 
স্বাধীন, সবল; শক্ত, শাক্ত, আন্মশক্তির প্রতীক্ তুমি, 
কড়া-মিঠা খাটি মানুষ করলে উজল বঙ্গভূমি । 
লৌহকে যে স্বর্ণ করে পরশ-পাথর তারে বলে, 
জংল৷ জল! কর্লে সোণা তোমার পরশ এই ভূতলে । 
নীরস তুমি, কাষ্ঠ তৃমি, চন্দন কাঠ, কিস্বা শমী, 
কোনে দেশের কোনে যুগের কন্মাঁ চেয়ে নও হে কমই 
পাষাণ বুকে মধুর স্বপন লোহার চোখে প্রেমের ছবি, 
ভক্তি এবং শক্তি তোমার করে যা তা অসমন্ভবই । 
বক্ষে যাহার স্ুর-সরিৎ সাধ্য কে তায় রুদ্ধ রাখে, 
অমিত তেজ ভাঙ্গে ভাসায় দারিদ্বা ও উপেক্ষাকে । 
কোথায় সরে দুঃখ দারুণ, পুঞ্জীড়ত বিদ্ববাধা, 
হে বীর তোমার জয়রথেরি পন্তা! যে শিব সরল সাদা । 
কি দুনিবার ! ছুট ছে তুমি পেতে তোমার আদর্শকে 
জয়ও তোমার যশও তোমার ধন্ত তুমি এই ভূলোকে । 
তোমার সাথে নাইকে। চেনা কিন্তু তোমার কন্ম্ম চিনি, 
তুমিই ভাবুক ভাগ্য লয়ে খেল্ছে। নিতই ঝিনিমিনি । 
উদ্ভোগী যে পুরুষ তুমি_ লক্ষ্মী তোমায় বেড়ান খুঁজি' 
বুকই তোমার স্বর্ণথনি- বিশ্বাসই যে বিরাট পুঁজি 
বাডালী আর বাডলাকে চাও করতে বড় করতে ধনী 
তুমি সকল জাতির জ্ঞাতি- বাঙল। দেশের মাথার মণি, 
অভয়া দিন অভয় নিতি দীর্ঘ জীবন সুদীর্ঘ হোক 
লৌহ পাষাণ সঙ্গী তোমার-_ বক্ষে তোমার অম্বতজোক 1. 



বয়ন-শিপ্প ও শিক্ষা 
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, এন. টি. এম. এ. টি. আই. 

মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদ্দির মধ্যে খাগ্যের পরই বন্ত্রের 

হুবুত্ব অধিক । জুসংবদ্ধ সভ্য-সমাজ দীর্ঘকাল নন্ত্রসমন্তার প্রতি 

উদ্বাপীন থাকিতে পারে না । প্রতীচীর অনেক স্থানে এই সমন্যার 

সমাধানের জগ্য নান! প্রকার আলোচণ! ও গবেষণা চলিতেছে এবং 

বিজ্ঞান-সম্মত সুচিন্তিত পরিকল্পনার উপর বস্ত্র-শিক্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 

ভারতীয় বন্-শিল্পের প্রপার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের দিক্ 

হইতে বিশেষ কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যাইতেছে না, কোনরূপ 
হ্ুচিস্তিত পরিকল্পনার ডপর এই শিল্পকে গ্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ ও 

চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে না। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নান। 

প্রকার 'প্রতিস্ুল অনস্থার ঘাত-প্রতিঘাত সহা করিয়া ভারতীয় বস্তর- 

শিল্প ক্রমশঃ বর্তমান যে অনস্থায় আসিয়া! দাড়াইয়াছে, তাহাতে 

নৈরাশ্টের কারণ নাই সত্য; কিন্তু এই শিল্পকে স্প্রতিষিত করিবার 

চেষ্ট/ না হইলে ইহা একদিন বিশ্ব-প্রতিযোগিতার চাপে অবসাদ-গ্রস্ত 

ও বিপন্ন হইয়! পড়িতে পারে। বর্তমান মহাসমরের অবসানে 
ভারতীয় বন্ত্রশিল্প কোথায় দীড়াইবে, তাহা বলা কঠিন ; কেন না, 
এই মহাসমরের ফলাফলের উপর অনেক বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়ও 

নির্ভর করিতেছে । কিন্ত পুর্ব হইতেই আমাদের সতর্ক হওয়া 

আবশ্টক। আমাদের পক্ষে এখন হইতেই এমন একটি নির্দিষ্ট 

পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কর! প্রয়োজন, যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের 
শ্রীবুদ্ধির অনুকুল অবস্থা সষ্ট হইতে পারে। 



৭০ পর্থণ্প বর 

এদেশে বন্ত্-শিল্লের উন্নতি ও প্রসারের অনুকুল অবস্থা স্থ্টি করিতে 

হইলে প্রথমতঃ বন্ত্র-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার প্রতি অবহিত হওয়া নিতান্ত 
আবশ্তক। বর্তমান এদেশে এই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত 

সন্বীর্ণ। ভারতীয় বস্ত্রশিলপে যখোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত কক্্মীর একান্ত 
অভাব। এই অভাব হেতু ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের উন্নতির পথ অনেক 

পরিমাণে অবরুদ্ধ হইয়া! রহিয়াছে । এদেশে বন্ত্র-শিল্প বিষয়ে গবেষণা 

ও অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া! যায় না, বস্ত্রশিল্পের আত্যস্তরীণ 

উন্নতি সাধনের আগ্রহ দেখা যায় না। ফলে, ভারতীয় বস্ত্শিল্পের 
প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ এবং উহার অগ্র-গতি মন্থর রহিয়াছে । শিল্প 

বিষয়ে বিশেষশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন শিল্পের শ্রবৃদ্ধিসাধনে মনোযোগী 

হইবে কে? আজ যদি এদেশের সর্বত্র হাজার হাজার যুবক উপযুক্ত 

শিক্ষা লাত করিয়া বক্ত্রশিল্ে প্রবেশ করে, তবে কালই তাহাদের 

চেষ্টা ও প্রেরণায় ভারতীয় বন্ত্রশিল্প সপ্তীবিত এবং উহার উন্নতির 

পথ অধিকতর সুগম হইবে । 

বর্তমান ভারতে বয়ন-শিল্প-বিষয়ক শিক্ষার নিতান্ত গুরুত্ব হেতু 

যাহাতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে 

পারে তথ্প্রতি শ্বদেশহিতৈধী ভারতবাসীর ও শাসন-কর্তৃপক্ষের 

অবহিত হওয়া আবশ্যক । আমরা এখানে বন্ত্রশিল্প-বিষয়ক শিক্ষার 

ব্যবস্থা সঙ্গদ্ধে কয়েকটি কথা আলোচন! করিতেছি । 

বন্্রশ্শিল্প-বিবয়ক শ্শিক্ষার ব্যাপকভা। 

বন্্র-শিল্প বলিতে সাধারণ লোকে কার্পাস, রেশম, পশম হইতে 

বন্তাদির উৎপাদন কাধ্য বুঝিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থে বস্ত্র 
শিল্পের গণ্ডী এত সন্কীর্ণ নহে। বন্ত্রশিল্প বলিতে কার্পাস, রেশম, 

পশম প্রভৃতির সুত্র হইতে কেবল মাত্র বস্ত্রাদির বয়ন নহে, বয়লের 
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পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক বিষয় বুঝায়। কার্পাস, রেশম, পশম 

প্রভৃতির উৎপাদন .হইতে আরম্ভ করিয়া এ সকল জিনিব হইতে 
স্ত্র-প্রস্তত, বন্ত্রাদির বয়ন এবং উৎপন্ন বন্ত্রা্দি শেষে ক্রেতার হস্তে 

পৌছান পব্যন্ত নান! প্রকার কাধ্য, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বন্ত্রশিল্পের 
অস্যর্গত। স্থতরাং আধুনিক অর্থে বন্ত্-শিল্পের গণ্ডী যে কত ব্যাপক, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । বস্ত্রশিল্লের এই ব্যাপকতা পূর্বেও ছিল, কিন্তু 

বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ 

এবং নানা প্রকার আস্তর্জাতিক প্রভাব ও শক্তির উত্তব হেতু বন্তর- 
শিল্পের ব্যাপকত1 ও জটিলতা! অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ হয়ত 
এক দেশের উৎপন্ন কার্পাস হইতে অপর দেশে সুত্র প্রস্তত হইয়া 

অপর কোন দেশের কলে বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই বস্ত্র 

বিদেশের নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। বস্ত্রোঘপাদন সম্পফিত 

আধুনিক কল-কারখানা-স্থগ্টির পূর্বে বস্ত্র-শিল্পের এতটা ব্যাপকতা ও 
জটিলতা ছিল না। আজ বন্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা ও জটিলতার 

প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়] কোন স্থপ্রতিষ্ঠিত বস্ত্রকলের পরিচালনা-কাধ্য 

স্থচারুরূপে নির্বাহ কর] কঠিন। বন্ত্রের চাহিদার পরিমাণ, চাহিদ! 
অনযায়ী আধুনিক প্রথায় উত্পাদন, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, 
প্রতিযোগিতার বাজারে বঙস্ত্রের বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সতর্ক 

দৃষ্টি রাখিয়া! বস্ত্রকল-পরিচালকের পক্ষে পরিচালনা-কাধ্যে অগ্রসর 
হওয়! একাস্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের সম্পর্কে নানা গ্রকার 

তথ্য সংগ্রহ এনং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তির উপর যখোচিত কার্য- 
প্রণালী নির্ধারণ ভিন্ন বর্তমান পরিচালনা-কাধ্য সাফল্যমণ্ডিত 

হইতে পারে না। বস্ত্রোঘপাদনের সম্পর্কে, কাচামাল সংগ্রহ হইতে 
আরস্ত করিয়। প্রস্তৃত বস্ত্রের সর্বশেষ বণ্টন পর্যন্ত বহু প্রকার বিষয় 

আধুনিক বন্ত্রশিল্লের গণ্জীর মধ্যে আনিয়া পড়িয়াছে এবং বস্ত্র 



৭২ পর্থওাশা বশর 

শিল্পীর পঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এ সকল বিবয়ে জ্ঞান লাভ 

এবং লব্ধ তথ্যের পধ্যালোচনা দ্বারা স্থচিস্তিত কায্যনীতি নিদ্ধারণের 

শক্তি অজ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 

উৎপাদন শিল্পের কেন্দ্রীয় নিষয় হইলেও উহাই আদ*শ নহে । 

শিল্পের আদর্শ হইল ক্রেতার বাঞ্চনীয় জিনিবের উৎপাদন এবং ন্যাধ্য 

মল্যে উহার সরবরাহ দ্বারা ক্রেতার অভানপরণ। কোন লাসসাফী 
শিল্প-প্রতিষ্টানই উৎপাদনের পর কার্য শেষ হইল মনে করিয়া! নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেন না। উৎপন্ন জিনিষ ক্রেতার হস্তে না গৌছান 

পধ্যস্ত উৎপাদনের শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ক্তরাং শিল্প-প্রতিষ্ঠটানের 

পক্ষে উৎপাদনের পরবর্ভীকীল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কোন 

প্রন্থিষ্ঠানের বণ্টন বা বিক্রয় বিভাগের উপর উহার লাভালাভ ও 

স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে । উৎপাদনের পর্বববন্টী 
কাচামাল-সংগ্রহ বিষয়টাও মোটেই উপেক্ষনীয় নহে। কাচালালের 

প্রাচৃষ্য-অপ্রাচুষ্য, উৎরুষ্টতা-অপকষ্টতা, মূল্যের হার ইত্যাদির উপর 
উৎপন্ন জিনিষের পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্যের হার এবং বিক্রয়ের পরিমাণ 

প্রধানতঃ নির্ভর করে, কুতরাং কোন শিল্প-প্রতিষ্টানের পক্ষে কাচামাপ 

সংগ্রহ বিষয়টার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া উৎপাদনে এবং উৎপন্ন 
জিনিষ বিক্রয় বা ব্যবসায়ে সাফল্য লাত কর সম্ভব নহে। 

বন্ত্-শিল্প সম্বন্ধে একই কথা। বন্ত্রের উৎপাদন বস্ত্রশিল্পের প্রধান 

বিষয় সন্দেহ নাই, কেন না বস্ত্রের উৎপাদন ভিন্ন বন্ত্রের চাহিদা 
পূরণ করা ধায় না। কিন্তু বস্ত্রোৎপাদনের পূর্বববন্থী ও পরবর্তী নানা 
বিষয়ের সহিত বস্ত্রশিল্প ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কোন দেশের 

বস্ত্রশিল্পকে সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে এ দেশের কার্পাস, রেশম, 

পশম প্রভৃতি জিনিষের উৎপাদন বিষক্পটাকে মোটেই উপেক্ষা কর) 
চলে না। ভারতীয় বন্ত্-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘতবাশযুক্ত উৎকষ্ট 
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কার্পাসের উৎপাদন বাঞ্ছনীয় । বর্তমান আমেরিকা, মিশর হইতে 
এরূপ কার্পাস আমদানী করা হইয়া খাকে। যদি এদেশে এরূপ 
কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে আমাদের বস্ত্র 
শিল্প অধিকতর সম্বদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। বিষয়টা বন্ত্র-শিল্পের গণ্ডীর 

বাহিরে নহে। অপর দিকে যে সকল দেশীর ও আান্তজ্জাতিক 

রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রস্তাব দ্ধারা বন্ধের উৎপাদন ও 
বিক্রয় প্রভাবিত হইতেছে তাহাও ব্যদনারী বন্ত্র-শিল্পী উপেক্ষ 
করিতে পারেন না। শিদেশীয় রাজনীতিক নির্বাচন অথবা মুদ্রা 
বিনিময় হারের পরিবর্তন, বিধেশীয় ঘরোয়া-বিবাদ বা আন্মজ্জাতিক 

দ্ধ, কুষিশিল্পের আপেক্ষিক লাভালাভের হা, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
ঘটনা, নৃতন আইনের প্রধন্তন ইত্যাদি বিষয় বন্-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
দ্বায়িত্বসম্পন্ন পরিচালকের পক্ষে অবহেলা! করা কঠিন। তাহার 

পক্ষে কেবলমাত্র উৎপাদনের এনং বণ্টনের ব্যবতণরিক জ্ঞান যথেষ্ট 

নহে, ধন-নিঙ্ঞান সঙ্ন্ধেও ভাহার যথেষ্ট কাদ্যকরী জ্ঞান থাকা চাই । 

বন্ত্রশিল্প ঘেন্দপ ব্যাপক, বন্ত-শিল্প-ংক্রান্ত শিক্ষাও তদ্রপ ব্যাপক 
হওয়া আবশ্ঠক। একথার অথ এই ময় যে, বন্্-শিল্পের প্রত্যেক 
কম্মার বন্ব-শিল্প-সংক্রান্ত সকল প্রকার জ্ঞান থাক? আবশ্যক । আদর্শের 
দিক্ হইতে উহা] বাঞ্ছনীয় হইলেও কাধ্য হঃ উহা ঘাটতে পারে না। 
সকল কক্া ব্যাপক শিক্ষালাতের উপধৃক্ত নহে, অথবা এপ 
শিক্ষালাতে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে। বিশেষতঃ বর্জ-শিল্প-সংক্রান্ত 
ব্যাপক শিক্ষালাভের স্বযোগ এদেশে অত্যন্ত কম। বর্তমান ভারতীয়, 

যান্ত্রিক বস্ত্রশিল্পের উৎপাদ্ন-বিভাগের অধিকাংশ কন্মী অশিক্ষিত 

এবং অল্পশিক্ষিত। তাহারা পূর্বে কোনরূপ কাধ্যকরী শিক্ষা লাভ 

না করিয়। বন্ত্র-শিল্লের কাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং কাজ করিয়া ক্রমশ: 
বক্ষতা লাভ করিতেছে । এই বিপুল কর্মী-বাহিনীর আবশ্যকতা 
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বস্ত্রশিল্লে সর্বাপেক্ষা অধিক । চিরদিনই অশিক্ষিত ও অল্ল-শিক্ষিত 

লোক দ্বারা এই কর্মী-বাহিনী গঠিত হইবে, সন্দেহ নাই, তবে 

ইহাদের মধ্যে খথোচিত শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইলে অনেক 

গ্রতিভাবান কম্ীর উদ্ভব হইতে পারে। বহু কম্মীর মধ্যে প্রতিভা 
স্বপ্ত থাকিয়া যাইতেছে, ষথোচিত সুষোগের অভাবে উহার জাগরণ 

ঘটিতেছে না । অধিকাংশ সাধারণ কন্মী উৎপান-বিভাগের ক্ষুদ্রতর 

গণ্ভীর কর্মে নিষৃক্ত, স্বতরাং তাহাদের কল্পনার গণ্ডীও অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ। 
তাহারা আস্মোন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনভ্যন্ত এনং যাহারা চিন্তা 

করে তাহারাও উন্নতির পথ খুঁজিয়া পায় না। শিক্ষা ছ্বারা উহাদের 
কশ্ব-আবেষ্টনী প্রসারিত এবং উন্নতির পথ অধিকতর মুক্ত করা 

আবশ্তক। শিক্ষিত কন্মী সম্মধে বিস্তুততর কর্শক্ষেত্রে আত্মোন্নতির 

স্থযোগ দেখিতে পাইয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে । 

যাহারা উত্পাদন বিভাগের অন্তর্গত প্রা ক্বয়ন (%67126015), 

বয়ন, রঞ্জন, প্রসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, 

তাহাদের জন্য এরপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া! আবশ্যক, যাহাতে তাহারা 

ক্রমশ: সকল শাখার কর্মে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হইয়া নিজের ও প্রতিষ্ঠানের 

অধিকতর উপকার সাধন করিতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 

জন্য কতকটা সাধারণ শিক্ষার এবং বন্ত্রশিল্প-সংক্রাস্ত নানা জ্ঞাতব্য 

বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাতের ব্যবস্থা করা হইলে তাহারা' 
অধিকতর উপরুত হইবে । সাধারণ শিক্ষায় অধিকতর শিক্ষিত এবং 

স্থশিক্ষিত কন্মীদের জন্যও বন্ত্-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আবহ্যক। 

তাহারা যাহাতে ভারতীয় বন্ত্র-শিল্পের কন্দে আত্মনিয়োগ করিয়া 

উহার বিস্তার ও শ্্রীবৃদ্ধি এবং অপরদিকে নিজেদের আত্মোন্রতি সাধনে 

বত্তুবান হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে উৎপাদন, বণ্টন এবং 

পরিচালনা বিষয়ে অপেক্ষারুত ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা 
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বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর কর্খ্ীর উপর ভারতীয় বন্ত্র-শিল্পের ভবিষ্য 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে, স্থতরাং এই শ্রেণীর কর্মী হ্ষ্টি করা একান্ত 
আবগ্কক। এদেশে বস্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত বিরল, 

স্থতরাৎ এ বিষয়ে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পকৈই বিশেষভাবে মনোযোগী 
হইতে হইবে । বস্ত্রশিক্প-প্রতিষ্ঠটানের কর্ভুপক্ষ সচেষ্ট হইলে আভ্যন্তরীণ 

কক্ষীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া মোটেই কঠিন হয় ন। এমন কি 

বাহির হইতে আগত নির্দিষ্-সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ছাত্রের জন্য বস্ত্র- 

শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার স্থষোগ হ্ষ্টি করাও অসম্ভব নহে। যে সময়ে 

এদেশের বু শিক্ষিত যুবক জীবিকা অঞ্জনের কোনরূপ স্থষোগ 
দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতেছে সেই সময়ে তাহাদের 

কিয়দংশকে বস্ত্রশিল্পের দিকে আরুষ্ট করা হইলে তাহারা ত উপরুত 

হইবেই, ধিকন্ত বস্ত্-শিল্পের প্রাণেও নৃতন স্পন্দন জাগিয় উঠিবে। 

আধুনিক থারা 

বর্তমান এদেশের বিভিন্ন স্থানে বন্ত্রশিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার যে 

সামান্ত ব্যবস্থা আছে তাহা অতি সাধারণ এবং আদরশশীঙ্যায়ী নহে। 
প্রচলিত শিক্ষা দ্বারা শিল্পান্ছরাগী শিক্ষিত ছাত্রগণ আকষ্ট হইতে 

পারে না, এবং বন্ত্-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষার 

আব্তকত| নাই, একথা বলা হইতেছে না। কথা এই যে, ভারতের 

বন্ত্রশিল্পের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বন্ত্র-শিল্প-সংক্রাস্ত শিক্ষার যে 

আদর্শ গৃহীত হওয়! উচিত, এদেশে সে আদর্শ এখনও স্থান পায় নাই। 

বন্ত্র-শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার আধুনিক ধারায় বিজ্ঞান, অনুসন্ধান ও 
গবেষণ1 বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । যুরোপ ও আমেরিকার 

বস্ত্-শিল্প বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সংঘোগ 
রক্ষা করিতেছে । ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শৈশব অবস্থায় উচ্চাঙ্গ 
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শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলেও চলিতে পারে, কেহ কেহ বলিতে 

পারেন। উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংশ্রবে কাজ করিবার 
জন্য যথেষ্ট-সংখ্যক কর্মীর আনশ্কতা অধিক, ইহাতে সন্দেহ নাই, 
এবং এই শ্রেণীর কম্ীর জন্য উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও গবেবণামূলক শিক্ষা 
অনাবশ্ঠাক ইহাও সত্য। কিন্ধ একথাও সত্য যে, বন্-শিল্প নিষয়ে 

আধূনিক উচ্চ শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলে বিশ্ব-প্রতিষোগিতার 

সম্মুখে ভারতীয় বন্ত্রশিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইবে না। 

আমর! চিরদিনই বিদেশ হইতে বস্ত্রদি আমদানী করিব, বিদেশীয় 

উৎপাদন প্রক্রিয়ার অঙ্গকরণ করিব”_নিঘের] স্বাবলম্বী হইয়] যন্ত 

ও উৎপাদ্ন-প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিব না, তীব্রআশা ও 

আকাঙ্জাপূর্ণ বর্তমান ভারত একথা ভাবিতে পারে না। ভবিষ্যৎ 

ভারত কেবলমাত্র পৃথিবীর শিল্প-প্রতিযোগিতা হইতে আন্মরক্ষ 
করিবে না, এঁ প্রতিযোগিতায় আস্মশ্রেষ্ঠত প্রতিপাদন করিবে-_ 

বর্তমান ভারত এ আকাজ্জা পোষণ করিতেছে । আমাদের শিক্প- 

শিক্ষার আদর্শকে এই আকাঙ্ষার অন্গবর্তী করিয়া! লইতে হইবে। 

বস্্-শিল্ন সম্বদ্ধেও শিক্ষার উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। 

০গ্রট-ন্বটেন 

ইংলগ্ড ও স্বটলণ্ডে বন্ত্র-শিল্প-সংক্তান্ত শিক্ষার বিশেষ বিস্তার 

'বটিয়াছে। লন, ম্যাঞ্চেষ্টর ও গ্লাসগো এই তিনটি স্থানকে এবপ 

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের 

চতুর্দিকে ৫০ মাইল স্থানের মধ্যে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে সকল প্রকার 
শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া ষায়। বিগত পিশ্ব-সমরের সময় 

হইতে ইংলগ্ড ও স্কটলণ্ডে এই শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। 

ইহার কারণ এই যে, এঁ সময় হইতে চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও 
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দক্ষিণ আমেরিকায় বস্র-শিল্পের উন্নতির বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত 

হয়। উৎপন বস্ত্রাদি এই সকল দেশে প্রেরণ করিয়া বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প 

নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ভবিষ্ততে এ সকল দেশের 

প্রতিষোগিতার সমক্ষে বুটিশ বন্ত্রশিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ 

হইবে কিনা, বুঁটিশ বস্ত্র-শিল্প কর্তৃপক্ষের ইহা একট! প্রধান চিন্তার 

বিষয় হইর! পড়িয়াছে। কিরূপে বিদেশীয় বন্্র-শিল্পের প্রতিযোগিতার 

হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বাইতে পারে, ইহাই আজ বুটিশ বস্ত্-শিল্পের 

প্রধান সমস্যা | 

এই সমন্ঠার সমাধানের ভন্য বুটশ জাতি বেজ্ঞানিক গবেষণা, 

বিশেষভাবে শিক্ষা বিষয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর প্রয়োগ, উন্নততর 

যন্থপাতির ব্যবহার, নক্সা, ধরণ ও বর্ণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 

এবং উন্নততর পরিচালনা কাধ্যের সাহায্যে কারিগরী ও ব্যবসায়িক, 

শিপুণতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের জন্য দৃটগুতিজ্ঞ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

বুটিশ বন্ত্র-শিল্পের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিক্রিয়া বেশ দেখা 

যাইতেছে । বুটিশ বন্ত্রশিল্পের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল যাবং বৈজ্ঞানিক 

গবেষণার সফলতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে সচেতন হইয়াছেন । 

পূর্বেব তাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা! বস্ত্রশিল্প-বিষয়ক শিক্ষার 

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়ত1 বোধ করিতেন না। 

তাহার! বস্ত্র-শিল্পের কম্মীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত অতি সাধারণ 

নৈশ-বিগ্ভালয় অথবা! তদন্গরূপ অন্য প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 

কতকটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন মাত্র। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন 

ঘটিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা! কার্পাস, রেশম, কত্রিম রেশম, পশম 

প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল গবেষণাগার পরিচালিত 



শী৮ পরগাম্ বর 

করিতেছেন । এই পরিচালকর্দিগের অধিকাংশই বন্ত্র-শিল্প এবং এতদৃ- 
সংক্রান্ত শিক্ষার সহিত পরিচিত নহেন। 

ম্যাক্চে্টার সহরে “সাপি ইনষ্টিটিউট” নামে সর্ববৃহৎ গবেষণা 

'অন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইংলগ্ডের বিজ্ঞান-পরিষদ (১০৪৭০) ০6 

5০150০5) এরূপ গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 

'ঁটিশ বস্্-শিল্পের ধুরন্দরগণ এ প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া 
বিজ্ঞান-পরিধদ্বকে প্রস্তাবিত গবেষণা-মন্দির সঙ্গন্ধে তাহাদের পরি- 

কল্পনা পেশ করিতে অন্তরোধ করেন। ক্থতরাং বিজ্ঞান-বিশারদ 

ও বন্ত্র-শিল্পের নেতৃবর্গের দ্বারা একযোগে সালি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে বলিতে হইবে । এই গনেষণা-মন্দিরের বিভিন্ন বিভাগের 

প্রধান পদগুলিতে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণকে নিযুক্ত করা হয়। 

তাহার! বন্্-শিল্পের প্রক্রিয়া অথব1 এতছ্িবয়ক শিক্ষা] সন্বদ্ষে অভিজ্ঞ 

ছিলেন না। 

কার্পাস ও পশম সঙ্গন্ধে গবেষণার জন্য এই গবেষণা-মন্দির 

হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ পাউও ব্যয় করা হয়। বুটিশ বন্ত্র- 

শিল্পের প্রদত্ত অর্থ এবং গভর্ণমেণ্টের সমপরিমাণ দান দ্বার এই 
গবেষণা-মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে । ভারতবর্ষ, তিনিদাঘ, 

মিশর, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং বুটিশ সাম্রাজ্যের অন্য ষে সকল 

স্থানে প্রচুর কার্পাস জন্মে সে সকল স্থানে এই মন্দিরের শাখা 

পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে । কার্পাস-আশের উন্নতির জন্য এই 

সকল শাখা পরীক্ষাগারে নান! প্রকার পরীক্ষ! চলিয়া! থাকে । 

আধুনিক উন্নততর যন্বপাতির সাহায্যে ইহার পরীক্ষাগারে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কাধ্য সাধিত হয়। নন্্রশিল্পের কর্তুপক্ষের অর্থ- 

সাহাষ্যে এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্বাহ হইয়া ধাকে। গবেষণা- 

মন্দিরের মেকানিক্যাল ও ইলেক্টিক্যাল এগ্ডিনিয়ারগণ রসায়ন- 
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শাস্ত্রী ও পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্দিগের পাশাপাশি, ধাহাতে উৎপাদন 
প্রত্রিরায় বিজ্ঞানের সর্ব্বোত্তম প্রয়োগ ঘটিতে পারে তজ্জন্ত কাজ 

করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিতিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্পাস, রেশম 

ও পশম আশের প্রতিক্রিয়া! পরীক্ষা করিতে গিয়া সমন্তার কৃষ্টি এবং 
উহার সমাধান করেশ। তাহারা এ বিষয়ে কিছু কাল ধরিয়া বন্ত- 

শিশ্পীদিগের অনেক অগ্রনগ্া হইয়া চলিয়াছেন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার 
নানাগ্রকার ক্রটি সম্বন্ধে তাহারা নানাদিকে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন । 
বন্ত্রশিল্পের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান এখন সহজেই হইতে 

পারে। বৈজ্ঞা/নকদিগের অধীনে অনেক কর্মী বস্ত্রকলসমূহ পরিদর্শন 
করেন এবং পরীক্ষাগারে যে সকল সমন্তার সমাধান হইয়াছে তত্প্রতি 

কলকর্ভূপক্ষের মনোযোগ আকর্মণ করেন। এইরূপে বস্ত্রশিল্লের 

সহিত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপত হওয়ায় গবেষণার দিক দিয়া 
এঁ শিল্প অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। 

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইংলগ্ডে বণিক-সভার অর্থ-পাহায্যে 

পরিচাপিত পপীক্ষাগারে কলসমুহের উপস্থাপিত ব্যিয়ের পরীক্ষা- 

কাষ্য শির্ববাহ হয়, উহা! বিশ্ববিচ্য(লয় অথব]! টেক্সটাইল কলেজের 

বৈজ্ঞানিক পরাক্ষাগারে নির্বাহ হয় না। 

কার্পাসআশের যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে ইংলগ্ডের টেক্সটাইল 

বিদ্যালয়গুপি পসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং প্রাণী-বিজ্ঞানের উপর অধিকতর 

নির্ভর করিয়া থাকে । বিজ্ঞানের পঠনীয় বিষয় এরূপভাবে নির্ধারিত 

হয়, ষাহাতে ধন্ন-শিল্পে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারে। পদার্থ-বিচ্যার 

এবূপ পঠনীর বিষয়গুলি তিন বৎসরে শেষ করা হয়। আশ, বণ, 

'আলোপের ফল, কতকগুলি মূল প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে 

পদার্থ-বিদ্যার পাঠ স্থির করা হয়। ইংলণ্ডে কাগজ-প্রস্থত-প্রণালীকে 

টেক্সটাইল শিল্পের অন্তর্গত বলিয়৷ গণ্য কর] হয়। 



৮০ পরগা্ বলব 

ইংলণ্ডে শিল্প-সম্পকীয় পরিচালনা কার্যের জন্য বিদ্যালয়ের 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা দেখ" 

যায়। ধাহারা কোন বিশেষশিল্পের পরিচালন! সন্বদ্ধে শিক্ষা লাঙ 

করিতে চাহেন, তীহাদ্িগকে পূর্ববে ছুই বা তিন বৎসর এঁ শিল্ষ 

সম্পকিত বিভিন্ন কাধ্য ও প্রক্রিয়া সন্বক্ধে শিক্ষ! লাভ করিতে 

হয়। পরে তাহারা পরিচালন! সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। 

বস্ত্র-শিল্পের পরিচালনা শিক্ষা! সন্বন্ধেও ছাত্গগণকে বর্তমান এই প্রথার 

অনভসরণ করিতে দেখা যায় । বস্ততঃ ধর্তমান যখোচিত শিক্ষা লাভ 

ব্যতীত কেহই বস্ত্রশিল্পের পরিচালকরূপে গণ্য হইতে পারে না। 

ইংলগ্ডে শিক্পশিক্ষার সম্পর্কে ধন-বিজ্ঞান ও ব্যবসবার্ণিজ্য সম্বন্ধে 

জ্ঞানলাভের আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইতেছে । বন্ত্রশিজ্ধের 

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ ছুই বিষয়ে ছাত্রদিগকে ঘখোচিত শিক্ষ' 
দেওয়া হয়। 

অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বার যাহাতে উৎপাদনের 

বায় হ্রাস এবং প্রস্তরতি-প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হইতে পারে তত্প্রতি 

বুটিশ বন্ত্রশিল্পের মনোযোগ আকুষ্ট হইয়াছে । এতত্সম্পরে সালি 

ইনট্টিটিউটে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহ বিশেষ উল্লেখযোগন । 

এই সকল যন্ত্রপাতি মেকানিক্যাল অথবা ইলেক ট্রক্যাল এপ্চিনিয়ারিং 

বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় না; কিরূপে বিভিনু 

অবস্থায় কার্পাস-আশের সর্ববোধ্ক্ট ব্যবহার হইতে পারে তাহা 

নিরূপণে বৈজ্ঞানিকর্দিগকে সাহায্যের জন্য এঁ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত 

হইয়! থাকে । 

গ্রেট বুটেনের বৃহত্তর টেক্সটাইল বিগ্যালয়গুলিতে বস্ত্রাদির নকলা, 

প্রকার, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে । যাহাতে 

&ঁ সকল বিষয়ে ছাত্রগণের ঘধোচিত বোধ-শক্তির উন্মেষ ঘটে. এবং. 



বযর়ন-শ্শল্প ও শ্পিক্ষা ৮৬ 

তাহারা সমাজের সহিত এগুলির অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারে, বিশেষভাবে তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! শিক্ষা! দেওয়া হয়। নজ্জা 

বিষয়ে নৃতনত্ব স্থষ্টির দিকে ততট। দৃষ্টি দেওয়া হয় না, কেন না, উহা 
আর্ট স্কুলের শিক্ষার অন্তর্গত। 

গ্রেট বুটেনের বছ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শ্ল্প-সম্পকিত শিক্ষার ব্যবস্থা 

রহিয়াছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কক্ীরা বাহাতে রাত্রিতে অথবা 
দিবসের কিয়দংশ সময়ে শিক্ষালাভের সযোগ পাইতে পারে তজ্জন্ত 

বিশেষভাবে এবপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । বিতি্ন শিল্প-সম্পকিত 

বহু বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। ব্যাক্কিং হইতে ক্ষৌরকর্ম, বয়ন 
হইতে রাস্তায় রেল বপান, মুদিশালার কম্ম হইতে মাংসবিক্রেতার কার্য 

পর্যন্ত নান! বিষয়ে শিক্ষার কুযোগ বিদ্যমান । বয়ন-শিল্পের কর্মীরাও 
রাত্রিতে অথবা! দিবসের আংশিক সময়ে বিগ্ভালয়ে যাইয়া আবশ্তক 

শিক্ষা লাভ করিতে পারে । শিল্প-সম্পকিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির 
শিক্ষাপন্থৃতি গভর্ণমেণ্ট ও শিল্প-লমিতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। 

এস্থলে ইহ] বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি গ্রেট বুটেনের বয়ন- 

[শল্সের সাহত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বয্বন- 

সম্পর্ধীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত 

হইতেছে । গভর্ণমেন্ট ও বয়ন-শিল্প-কর্তুপক্ষ বয়ন-শিল্প সম্পকীয় 

শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহাদের 

নিক্বন্থণাধীনে ক্রমশং এ শিক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও বিজ্ঞানমূলক 

হইয়া! উঠিতেছে। 

মাক্ষিণ বুক্তরাষ্ 
মাকিপ যুক্তরাষ্ট্রের বয়ন-শিল্প এবং এতদ্সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে 

সামান্ত অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, এঁ শিয্ের সহিত বিজ্ঞান ও 



৮২ পরান বশর 

গবেষণামূলক শিক্ষার বিশেষ সংযোগ ও সহযোগ স্থাপিত হইতে 
চলিয়াছে। কিরুপে বস্ত্রা্ধর উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যয় হাস 

ঘটিতে পারে তংসন্বদ্ধে মাকিণ বয়ন-শিল্পের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া 

বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন । ফলে বয়ন-শিল্প-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 

গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। 

মাফিণ শিক্ষাবিদ্গণ বয়ন-শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সাহচধ্যের 

প্রবণত] দেখিতে পাইয়! এ শিল্প সম্পর্কায় শিক্ষাকে বথাসম্ভব বিজ্ঞান 
ও গবেষণামূলকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। 
তাহার বলিতেছেন, ঘদ্দি বয়ন-শিল্লে উত্পাদন ও বিক্রয় সমস্ত 
সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণানীতির প্রবর্তন 'কৰ্িতে ভয়, তাহ! 

হইলে বয়ন-শিল্গের ছাত্রদ্দিগের মনে এঁ ধারণ বদ্ধমূল করিতে হইবে, 

এবং এর শিল্প-সম্পর্কীয় প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষা 

পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার ভাব প্রবর্তন করিতে হইবে। 

ছাত্রদিগকে কেবলমাত্র ব্যবহারিক কারিগগী শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট 

হইবে না, তাহাদের মনে এই ধারণা হি করিতে হইবে যে, বয়ন- 

শিল্পের বিভিন্ন সমন্যার সমাধানের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 

অন্ুসদ্ধান একান্ত আবশ্যক । 

আমেরিকার অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্ত্রকলে কর্মাদিগের শিক্ষার 

এবূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে, যাহাতে তাহারা এ সকল প্রতিষ্ঠানের 

শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইংলগ্ডের যে কোন 

ক্ষুদ্র মিলের বত্তৃপক্ষ নিষুক্ত প্রত্যেক কম্মীকে প্রথম অবস্থায় উত্পাদন 

ও বিক্রয় এতছুভয় বিভাগের কর্মে অতিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভের 

ক্যোগ দিয়া থাকেন। পরে তাহাকে তাছার রূতকাধ্যতা ও 

গুণানুসারে উত্পাদন-বিভাগের অথবা! অফিসের কন্মে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মনে করেন, টেক্সটাইল 



ব্য়ন-শিল্প ও শিক্ষা! ৯৮৩ 

কলেজে শিক্ষাপগ্রাপ্ত যুবক-কর্াকে কোন বিভাগের, ফোরম্যানের 
সহিত একযোগে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে, পারম্পরিক, 
সাহচব্য দ্বার উভয়ের কাধ্যকুশলত1 বদ্ধিত এবং প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল 

সাধিত হইতে পারে। তিনি এই আদর্শ অন্সসরণ করিয়া তাহার 

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের কাধ্য অনুসন্ধান ও গবেষণার 

তাব দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপর দিকে, অনেক 

বৃহত্তর বন্ত্রকলে যুবক-কর্মীদের আবশ্তক শিক্ষার জন্য পাঠ্যবিষক়্ 
নির্ধারিত ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে । এতছারা আগন্তক বর্ম 
তাহার প্রবৃতি ও কাধ্যশক্তি অনুসারে নিজেকে বয়ন-শিল্পের বিশেষ 

কম্মে উপযুক্ত করিয়! তুলিবার স্থযোগ পাইতেছে। 

কিন্ত একথাও সত্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের বহু বয়ন-প্রতিষ্ঠানে এখন 
পধ্যন্ত কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাই মাকিণ শিক্ষাবিদগণ 
বলিতেছেন, যাহাতে বয়ন-শিল্পের কশ্মে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ 

অধিক সংখ্যক যুবক প্রবিষ্ট হইয়া এ শিল্পের অগ্রগতির পথ মুক্ত 
করিতে পারে, তজ্ন্ত শিক্ষণ+-সম্পর্কীয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আবশ্তক। 

আমেরিকায় বয়ন-শিল্পের শ্রমিকদিগের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সন্বন্ধেও 

পরিবর্তন দেখা যাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া 

প্রকাশ পাইতেছে। মাকিন সাহিত্যে বিবয়টা “ধনিকদিগের নৃতন 
সামাজিক দ্বারিত্ব« রূপে প্রতিফলিত হইতেছে । সাধারণ ভাবায় 

উহ! শ্রমিকনিয়ন্ণ-রীতির পরিবর্তন বলিয়া স্চিত হইতেছে। 

এতকাল ওতারসিয়ার অথবা ফোরম্যানের হস্তে .কম্মীদিগের নিয়োগ, 

পরিচালনা এবং কর্মচ্যুতির ভার ছিল, সম্প্রতি এ রীতির পরিবর্তন 

ঘটিতেছে। শিক্ষার দ্িকৃ হইতে এই প্রবণতার উপর গুরুত্ব 

আরোপিত হইতেছে । শিক্ষাবিদ্গণ বলিতেছেন, টেক্সটাইল 

বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উতীর্ণ ছাত্রদ্বিগকে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ লহ্বন্ধে 



৮৪ পথগ্ বওতরু 

অধিকতর শিক্ষা দ্রিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । শ্রমিক-নিয়ন্ত্র 

বিষয়টা ব্যবহারিক হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক ভিন্তির উপর অধিকতর 

দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইতেছে । আমেরিকার অনেক বয়ন-প্রতিষ্ঠান 
হুইতে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ সম্পকীয় প্রাচীন প্রথা উঠিগ্লা যাইতেছে। 
ইহার অর্থ এই নহে যে, ওতভারসিয়ার পদ উঠিয়া যাইতেছে__ 
ইহার অর্ব হইতেছে, ভবিষ্যতে ওহারসিয়ারকে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালন! সম্বদ্ধে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে কাজ করিতে 

হইবে । 

বয়ন-শিল্পে আধুনিক বস্ত্াদি গুবন্তিত হুইবার পূর্বের বয়নবিভাগের 
কর্মীরা তাহাদের কাধ্যের যে রীতি অনুসরণ করিত, যন্ত্রাদি 

প্রবর্তনের পর সেই রীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে বয়নকারা 
তাহার নিজ দক্ষতা অনুসারে তাত পরিচালনা করিয়। বস্ত্রাদি বয়ন 

করিত এবং তাহার দক্ষতার উপর বস্ত্রা্দির উতক্ক্টতা বা অপকুষ্টতা 

নির্ভর করিত। বর্তমান সেই বয়নকাগীর স্থানে একদল কম্মা 
আধুনিক উন্নত ধরণের তাতের সাহায্যে কাজ করিতেছে । আধুনিক 

বয়নকারী বহু তাত নিয়ন্ত্রণ করিয়া খাকে। তাহার উপর বয্লনের 

বিভিন্ন ক্ষু্রতর কাধ্যে লিপ্ত একদল লোকের পরিদর্শনের ভার 

রহিয়াছে । এইরূপে আধুনিক যন্ত্র হবার! প্রাচীন বয়নকার্ীর কাধ্য- 

কুশলতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । এই অআনস্থায় শ্রমক-নিয়স্ত্রণের 

প্রাচীন রীতিও বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। সুতরাং বর্তমান 
বয়ন-শিল্পে যন্ত্রের সহিত কর্মীর যে সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার 

অধিকতর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আবশ্তাকতা স্বীরূুত হইতেছে। 
সম্প্রতি বয়ন-শিল্প সম্পকীয় শিক্ষায় এই প্রবণতার প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়াছে এবং অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালাতে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 

ছাতজবিগকে শিক্ষাদানের কথা আলোচিত হইতেছে। 
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আমেরিকায় বন্ত্রাির বিক্রয় ও বণ্টন সম্পকিত পূর্বতন রীতির 
মধ্যেও পারবন্তন উপস্থৃত হইগ্নাছে। বিক্রয়ের জন্য বন্ত্রা্দি কি ভাবে 

প্রস্তত ও বাজারে উপস্থিত করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে উহা 

বিক্রঃ করিতে হইলে, নৃতন দিক্ হইতে এই বিষয় দেখা হইতেছে। 

কিরূপে বস্থা্দির উৎপাদক এবং শেষ ক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংঘোগ 

স্থাপিত হইতে পারে তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইতেছে । যে 

সকল ছাত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান, সংগঠন-প্রণালী, বিক্রন্ন-নিয়ন্্ণ-রীতি, 

বিক্রয়ের বিভিন্ন পন্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বথেষ্ট শিক্ষা লাত করিতেছেন, 

তাহারা বরন-প্রতিষ্টানের কাধ্যে আদৃত হইতেছেন এবং 

ভবিষ্যতে অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন । 

আধুনিক বয়ন-শিল্প-বিষন্নক শিক্ষার ধারা 
বয়ন-শিল্পের আধুনিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়' মুরোপ ও 

আমেরিকায় এ শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার সংস্কার সাধন করা হইতেছে । 

বয়ন-শিলের প্রবণতাকে প্রধানতঃ চারি ধারায় বিভক্ত করা 

বাইতে পারে, ষথ! £--0১) অচুসন্ধান ও গবেষণা (২) পরিচালন! 

(৩) নক্সখ, ষ্টাইল প্রভৃতি বিষয় এবং (৪) বিক্রয় । অনুসন্ধান ও 

গবেষণ] অর্থে সমস্যার বিভাগ ও বিশ্লেষণ এবং সমগ্রভাবে উহার 

সমাধানের শক্তি বুঝায়। আধুনিক বয়ন-শিল্পে চিরন্তন প্রথার 

অন্থলরণের দিন অতাঁত হইয়াছে এবং তংপরিবর্তে বিশ্নেষণ-মূলক 
তথ্যের সাহায্যে সমশ্যা সম্বদ্ধে সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা দেখা দিয়াছে 

আধুনিক পরিচালন! হইতে আমিত্ব ও স্বেচ্ছাচারমূলক কর্তৃত্বের ভাব 
উঠিয়া যাইতেছে, এবং তংস্থলে কর্মীদের প্রতিষ্ঠার ভাব বদ্ধমূল 
হুইতেছে। তাহ! ছাড়া কর্মীদের মানবতার প্রতি অণধকতর দৃষ্টিপাত 

করা হইতেছে। বর্তধান বিক্রয়ের ভাবের সহিত ক্রেতাদ্দের প্রয়োজন 



৮৬ পঞ্থগাম্প বলের 

ও চাহিদ। অনুসারে বন্ত্রাদির উৎপাদনের ভাব সংযুক্ত হইতেছে। 
নক! ও ষ্টাইলের দিক্ হইতে বয়ন-শিল্পকে সৌন্দর্্যহ্ষ্টির প্রতীক. 
চাকুশিক্পরপে গণ্য করা হইতেছে এবং ব্যবসায়ের সাফল্য ও. 

রুতকাধ্যতার পক্ষে মূল্য অপেক্ষা নষ্মা, ষ্টাইল প্রভৃতির উপর 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে উল্লিখিত 
ধারাগুলির সহিত বয়ন-শিল্প বিষয়ক আধুনিক শিক্ষার সংযোগ রক্ষার 
চেষ্টা চলিতেছে । বয়ন-শিল্পের ছাত্রকে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ধারার 

সহিত পরিচিত এবং তৎসংক্রান্ত কর্মে স্থ্দক্ষ করিয়া তৃলিবার জন্য 
পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্গণ প্রয়াস পাইতেছেন। 

আদর্শ 

বয়ন-শিল্প বিষয়ক শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে মাকিণ শিক্ষাবিদ্গণ 

বলিতেছেন, এ শিক্ষা আংশিকভাবে ব্যবসায়িক, আংশিকভাবে 

এপ্রিনিয়ারিং এবং আংশিকভাবে বস্ত্রাদির উৎপাদন বিষয়ক হইবে । 

সন্কীণণ অর্থে বস্ত্রকলের সাধারণ কাধ্য অপেক্ষা বন্ত্রী্দির উৎপাদন ও 

বিক্রয়ের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের জন্ত শিক্ষা-পদ্ধতি 

রচনা! কর সম্ভব। বয়ন-শিল্পের ছাত্রদিগকে এজিনিয়াররূপে গড়িয়া 

ভুলিবার জন্য প্রয়াস না পাইয়া শিল্প-পরিচালনার জন্য যেরূপ 

এগ্রিনিয়ারিং শিক্ষা আনশ্টক তদ্রপ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার 

চেষ্টা কর! হইলে উদ্দেশ্ট সাধিত হইবে। বয়ন-শিল্প সম্পককীয় প্রচলিত 
সর্ব্বোতরুষ্ট ব্যবহারিক শিক্ষার সহিত পরিচালনা-সংক্রান্ত শিক্ষার 

ংঘোগ রাখিয়া যথোচিত শিক্ষা-পদ্ধতি গঠন করা এ শিল্পের পক্ষে 

একান্ত আব্শ্টক হইয়] উঠিয়াছে। (৬086 23 5০৪ 09 & 
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আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডীন ডোহার্টি বলেন, আমার 
অনুমান এই যে, বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় শিক্ষার জন্ত শিল্প-পরিচালনা 
বিষয়ে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের আবশ্তকতা অত্যন্ত অধিক হইবে। 
তিনি আরও বলেন, সকল ছাত্রকে একই প্রকার শিক্ষা দিবার কথা 

বলা হইতেছে না। শিক্ষার জন্য ছাত্র-নির্বাচনই প্রধান সমস্যা । 

প্রয়োজন অনুসারে লোক বাছিয়া লইয়া তাহাকে উপবুক্ত শিক্ষা 

দিতে হইবে । শিক্ষা ছুই ধারায় বিতক্ত হইবে। একদিকে বয়ন- 
শিল্পের সাধারণ কাধ্যের জন্য কর্মী স্থষ্টি করিতে হইবে, অপরদিকে 
বয়ন-শিল্পের নেতা স্থষ্টি করিতে হইবে। বর্তমান সাধারণ 

কম্মী কষ্টির জন্য শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। নেতা বা 

পরিচালক ন্গ্টির সমস্যাই গুরুতর । উৎপাদন, ব্যবসায়, গবেষণা 
ও উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিচালক চাই। (1 8558 73 68 
6০1: 65015 29009002) 0১০ 101100199] 196 ০0৫6 12097 15081 
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পারিপাশ্থবিক অবস্থা 

পারিপাশ্বিক অবস্থা-ভেদে বয়ন-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ধার! বিভিন্ন 

স্থানে কতকট] বিভিন্ন হইতে পারে । বয়ন-শিল্প বিষয়ক «এ্জিনিয়ারিৎ' 

বা “ম্যান্ফ্যাক্চারিং' শিক্ষা বলিতে যাহ! বুঝায় তাহা! সকল স্থানে 

একপ্রকার হওয়াই বাঞ্চনীয়, কিন্তু বয়ন-শিল্পের প্রয়োজন এবং তত" 

ংক্রান্ত অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লি্ট বিশেষ শিক্ষনীয় ব্ষিয়ের উপর 

গুরুত্ব আরোপ করা বাইতে পারে । শেষোক্ত বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকত। 
খুব বেশী। রেশম, পশম, কার্পাস, পাট, শণ প্রভৃতির যে কোনটির 

গুরুত্ব ষেস্থানে যত অধিক, সে স্বানে বয়ন-শিল্প সম্পকাঁয় শিক্ষার 
অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে এ বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণামূলক শিক্ষার 
আবশ্যকতাও তত বেশী। বাঙ্গালায় পাট-শিল্প সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 

অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক শিক্ষার বিশেষ আবশ্টাকতা৷ রহিয়াছে । এক 

সময়ে এই প্রদেশ কার্পাস ও রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। এই ছুই দিকেও 
আধুনিক বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় । সরকার মনোষোগী হইলে 
শিক্ষার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে । এ বিষয়ে বাঙ্গালার 



বয়নস্ষ্শিয় ও স্পিচ্কা ৮৯ 

বয়ন-শিক্প কর্ুপক্ষ ও বণিকপতভাগুলির কর্তব্য রহিয়াছে । 
তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় বয়ন-শিল্প বিষয়ক শিক্ষার অধিকতর 

উন্নতি ঘটিতে পারে। বর্তমান শ্রীরামপুরে & শিক্ষা সম্পকাঁয় 
যে সরকারী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তথায় আধূনিক বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা 
এবং বাঙ্গালার নানা স্থানে নিম্ন তর শাখা বিদ্যালয় স্কাপন কর1 হইলে 

এই প্রদেশের বয়ন-শিল্লের উন্নতির পথ অনেকটা অবারিত হইতে 

পারে। উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাট, কার্পাস ও রেশম সন্বদ্ধে যথাসঞ্ভব 

আধুনিক গনেষণা ও পণীক্ষামূলক শিক্ষা একান্ত আবশ্তক-_একথা৷ স্মরণ 
রাখিতে হইবে । আবেষ্টনীগত অবস্থার পার্থক্য হেতু বিভিন্ন স্থানে 

উচ্চতর শিক্ষার পার্থক্য ঘটিতে পারে। যুক্তরাষ্টেরে কোন কোন 

ষ্টেটের বয়ন-শিল্প সম্পর্ধীয় শিক্ষার সাহায্যে এ সকল ষ্টেটের বয়ন- 
শিল্পের এবং আনুষ'জক কার্পাস, পশম ওভৃতির উন্নতির চেষ্টা করা 

হইতেছে । আমাদের দেশেও এ্রব্ধপ চেষ্ট1 একান্ত বাগ্ছশীয়। বাঙ্গালায় 

পাট-কল সমিতির চেষ্টায় পাট সন্বদ্ধে গবেষণ] ও পরীক্ষামূলক কাধ্য 

'ারস্ত হইয়াছে, ইহা! আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে 
এঁবূপ গ্রবেষণা ও পরীক্ষার ফল ছাত্রগণের অধিগয্য হইতে পারে 

তজ্জন্ত শিক্ষার বিস্তারসাধন কর্তব্য । পাট বাঙ্গাপার নিভ্বন্ব সামগ্রী। 

পাট-শিপ্লের বিস্তার ঘটিলে বাঙ্গাপী কুক, শ্রমিক এবং 

অন্তান্ত শ্রেণীর লোক' উপকৃত হইবে। পাট সম্পর্কীয় পরীক্ষা ও 

গবেষণার সাফল্যের উপর পাটের ও পাট-শিল্লের বিস্তার ও উন্নতি 
নির্ভর করিতেছে । এই দিকে দ্বেশবাপীর অবহিত হুওয়! কর্তব্য । 

ক।র্পাপ ও রেশম শিল্পের গুকুত্বও বাঙ্গালার় অল্প নহে। স্থতরাং 

এই স্থানে খয়নশল্স-সংক্রান্ত শিক্ষার আন্্কতা কিছুতেই 

অস্বীকার করা চলে না। আমাদের একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, শিক্ষ! সম্বন্ধে আদর্শের উচ্চতা রক্ষা! করা কর্তব্য। আমাদের 



৯৩ পঞ্থগাম্প বতলর 

দেশে এখন পধ্যন্ত বয়ন-শিল্প সম্পর্কীয় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ভিত হয় নাই 
এবং শীঘ্র হইবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিস্তু তাই বলিয়া 

আমাদের এ শিক্ষার নিয় আদর্শ গ্রহণ করিয়া সন্তষ্ট থাকিলে 

চলিবে না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিয়! এ আদর্শ কার্যে পরিণত 

করিবার জন্য যথ'শক্তি চেষ্টা পাইতে হইবে। বয়ন-শিল্প-সম্প্কীয় 
উচ্চশিক্ষার পথে বাধা অনেক, সন্দেহ নাই । পরীক্ষা ও গবেষণ' 

কাধ্যের পরিচালনার জন্ত উপযুক্ত লোকের নিয়োগ এবং এরূপ 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য আবশ্যক অর্থ-সংগ্রহ কঠিন। 
তথাপি শিক্ষার উচ্চতম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে 

দ্পদে অগ্রসর হইতে হইবে । 

বয়ন-শিল্প মানবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহের পথে তাহার 
মনের উপর সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই। একদিকে পরিধেয় 

বন্ত্র সম্পর্কে সৌন্দধ্য, ভব্যতা, মধ্যাদা, ষ্টাইল ও ফ্যাসনের সষ্টি 
এবং অপর দিকে শৈত্য, তাপ ও আব্রতা হইতে রক্ষা ও বহুবিধ 

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবপুরণ এবং তৎসম্পর্কে নানাপ্রকার 

যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে গতিষ্ঠা এবং 

উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবসার সম্পকিত নব প্রক্রিয়া ও উপায়ের প্রবর্তন 
মান্বকে তাহার অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিতেছে । এই 

সকল দিকে শিক্ষার বিশেষ সুযোগ বিদ্যমান । *শিল্লের উন্নতি ছার! 

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষারই উন্নতি স্থচিত হয়। যাহাতে এদেশে যথোপযষোগী 

শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নৃতন ভাবধারা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত 

হইয়া! বয়ন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, বয়ন-শিল্প সম্পকীয় 
শিক্ষাঙ্ষেত্তে তদ্রুপ চেষ্টার সময় বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়াছে । 



কর্মবীর আলামোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি 
শ্রীরঘুনাথ ঘোষ, বি. এ. 

বহুদূর অতীতের শুভ এক স্থুবর্ণ-প্রভাত 

আজি অকস্মাৎ 
আখির সম্মুখে মোর উঠিল জাগিয়া 

বিস্মিত বিমুঢ হিয়া 
মনে হ'ল, নবযুগত্ষ্ঠা- বুঝি নবীন শিবাজী-_ 

ব্যথিতা ধরিত্রী 'পরে অবতীর্ণ আজি 

বেঁধে দিতে এক্যন্ত্রে অভেদাত্সা-জ্ঞানে, 

উচ্চনীচনিব্বিশেষে সাম্য-মৈত্রী গানে ; 

অপরূপ মহাজাতি দেবজাতি করিতে স্থজন 

জন্ম নিল আরবার ; বঙ্গের অঙ্গণ 

শঙ্খনাদে মুখরিত হ'ল অকস্মাৎ 

জননীর দুঃখ-রাত্রি হইল এুভাত। 

নহে তৃণ, অস্ত্র নয়, ওহে বীর যন্ত্রপুরোহিত ! 
অন্ন লাগি' আর্তনাদ, নিরন্ের বিদ্রোহের গীত 

বাধিযাছে স্থমোহন যন্ত্রের সঙ্গীতে । 

নীরবে নিভৃতে 

রচিয়াছ মহাকাব্য নগরে তোমার 

প্রতি ছন্দ ভাষা যার ভুলিবে ঝঙ্কার 

অনন্ত কালের বুকে । যুগ যুগ ধরে' 

কহিবে সে, ওরে পাস্থ, পথহারা ওরে, 



পিওাশা বর 

এ নহে নগর শুধু; এ ষে তীর্থধাম ; 
এ তো শুধু কাব্য নয়, এ ষে ওরে জীবন-সংগ্রাম। 

ওহে ধ্যানী, কল্মযোগী, সাধক মহানূ, 
ওহে বীর, আষ্টা ওহে, ওহে মহাপ্রাণ ! 

অবিশ্বাস্য ধেব্য তব সাহস দুর্বার, 
অনিবার 

নিরলস একাগ্র সাধনা, 
ছর্জয় সংগ্রাম-শক্তি, দিব্য দৃষ্টি, সুচিন্তিত নিখুত কল্পনা, 

স্থির লক্ষ্যে অবিচল, নিঃশস্ক নিয়, 
জগতে রহস্য আজো, নিখিলের অপার বিস্ময় ৷ 

ধন্য তুমি প্রেমিক-সম্রাট, শতাব্দীর মূর্ত শাজাহান 
তব নাম-গান 

উচ্ছৃসিয়। উঠে নিত্য সুনীল অন্বরে, 
দিকে দিগন্তরে | 

ওহে কবি, কালিন্দীর কুলে গাঁথা স্কটিকের সেই শুভ্রতাজ 
মনে হয় আজ 

আসিয়াছে রূপ ধরে' ভাগিরথী-তীরে | 

ক্লাস্তিহাীন পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বেদনার নীরে 
আকিয়াছ কি যে ছবি নিডাড়িয়। বক্ষ আপনার, 

কহিতে স্বরূপ তার 

কোথা ভাব, ভাষা কোথা, কোথ। মোর ছন্দ ? 

আনিয়াছি শুধু অধ্য, ঘুচে বাক্ ছন্দ । 



কর্মবীর আলামোহন 
শ্রীহরিহর শে? 

১ 

সাহিত্যের মন্দিরে দীন সেবকব্ধপে মাতৃ-অধ্য রচনার জন্য অনেক 

অনুরোধ পেয়ে থাকি, কিন্তু বাংলার শিল্পী-ব্যবসায়ীদের জীবন সম্বন্ধে 

কিছু বল্্তে ব। লিখতে হবে--এমন অনুরোধ কখনও পাই নাই। 

ছুরাগ্য আমাদের, এন্জন্য লিখতে বল্বার স্থষোগই আমাদের নাই 

বল্লেই চলে । বঞ্ধিম, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বি্ভাসাগর, হবরেন্দ্রনাথ, 
হেমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, কর্ণেল স্থরেশচন্দ্র, চিত্রগুন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
অনেক মনীষীর কথ! মনে করে" বাঙ্গালী গর্ব অনুতব করে? থাকেন 

জাতির সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ ও জাভীয়তাক্ষেত্রে এদের দান 

অসামান্ট, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ জাতিকে বাচতে হ'লে, 

সমগ্র সত্য জগতের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দাড়াতে হ'লে সর্বাগ্রে ষে 
বীরকে সম্মুখীন হ'তে হবে, আমাদের মধ্যে সে বীর কোথায়! 
বিদেশের রকৃফেলার, কার্পেগীর কথাপ্রসঙ্গে আমাদের ছু'পাচ জন 

দ্ররিদ্রের সন্তান ধারা আপন চেষ্টায় সৌভাগ্যের উচ্চ সীমায় 

উঠেছেন তাদের কথ|। বলে” থাকি। তারা নিশ্যয়ই আমাদের শ্রদ্ধার 
পান্র। তাদের চরিত্র হ'তে শেখবার জান্বার অনেক কিছু আছে সত্য, 

কিন্তু এই মরণ-বাচন সমস্যার দিনে আমাদের সমক্ষে যে আদর্শ 

আবশ্তক তা" খুজে পাওয়া শক্ত। তাই আব আমাদের মধ্যে 
কর্খববীর আলামোহনের উদ্তবে আমরা এত আশান্বিত, এত উৎফুল্ল । 



৯৪ পুথ্ণা শু বসুর 

আলামোহনের আদর্শ, তাহার দান যদি বিশ্বের কাছে কোনদিন 

অমূল্য বিবেচিত নাও হয়, তথাপি আমাদের কাছে তার মূল্য কম 
নয়। যখনকার যে সঙ্গীত, যে শক্তিসাধন1 দরকার তারই চেষ্টা 

করতে হবে। সে জন্য আদর্শ আবশ্টক। আলামোহনের জীবন 

আমাদের সম্মৃথ সেই আদর্শ। জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে হ'লে 

প্রতিদবন্দিতাক্ষেত্রে জয়যুক্ত হ'তে হ'লে এই মহৎ চরিত্রের অনুসরণ 

করতে হবে। 

পরাধীন জাতির রাজনীতি না থাকতে পারে। তাদের শিল্প- 

সাধনাক্ষেত্রও বিস্নসঙ্কুল নয় একথ! কেহই বল্বেন না। তথাপি যদি 
জাতির দৃষ্টি এদিকে পতিত হয় তাহ'লে অচিরে আমাদের অবস্থা 
ভিন্রপথে ধাবিত হবেই। এই শ্রেষ্ঠ কন্মীর সম্বন্ধে যে.তোব মনে আসে 

তাহা প্রকাশ করার মত সামর্থ্য আমার নাই। তিনি জাতির প্রতি 
ভগবানের আশীর্বাদস্বরপ। তিনি এই মুম্বু জাতির মধ্যে আরও 
কয়েকটি আলামোহন দিবেন না৷ কি? 



যুদ্ধকালে ভারতীয় শিপ্প-শ্রমিক 
শ্রীপহ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্। 

শ্রমনিষ্ঠা 

মূলধনওয়ালা নিয়োগকর্তী ও শ্রমিকগণের ঘাত-প্রতিঘাতের 

মধ্যেও শ্রমিকগণ যুদ্ধের সাহায্যের জন্য অদম্যভাবে ও 

পূর্বাপর সমান তালে জ্রব্যার্দি উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। 

শিল্লোননতির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, আজ পধ্যস্ত (১৯৪৪) 
যুদ্ধকে মোটামুটি তিন স্তরে ভাগ করা যাইতে পারে। বুদ্ধের প্রথম 
স্তরে মূলধনীর) উৎপাদন বৃদ্ধি ও যুদ্ধে দ্রব্যাদি সরবরাহের অর্ডার 
সংগ্রহ করিতে চেষ্ট1 করিয়াছিল। যুদ্ধের এই অবস্থা কংগ্রেসের 
আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ পধ্যস্ত চলিয়াছিল। তারপর যুদ্ধের দ্বিতীয় স্তর । 

এই স্তরে মৃূলধনীর! মনে করিয়াছিল, এই অবস্থা একদিন না একদিন 
পরিবন্তিত হইবেই, কাজেই ভবিষ্যৎ শক্তির অনুগ্রহ লাতের জন্য 
কাধ্যপ্রণালীও পরিবর্তন করিতে হইবে । এই সময় মুলধনীর! ছুইাটি 
অজুহাতে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য গোপন করার নীতি অবলম্বন 
করিয়াছিল_ প্রথম কয়লার অনটন, দ্বিতীয় সামরিক সরবরাহ। 

বুদ্ধের তৃতীয় স্তর এখনও চলিতেছে । এই স্তরে মুলধনীর! আবিফকার 
করিয়াছে যে, মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাই অধিক। এখন তাহাদের 
অবলম্বিত পদ্ধতি তাহাদের মনোমত সফলতা আনরনে অসমর্থ 

হওয়ায় তাহারা ফ্যাসিই পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। এই 
পরিকল্পনা! বোম্বাই প্র্যানিংএ ন্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
যুদ্ধের এই[তিনটি স্তরে ভারতীয় শরনিকগণ প্রশংসনীয় আদর্শনিষ্ঠার 



৯৬ পির্গঞ্প বলের 

পরিচয় দিয়াছে । একদিকে তাহাদিগকে পণ্যদ্রবোর উভ্রোতর 

মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে চরম দারিক্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, 
আর একদিকে তাহাদের মুলধনী গ্রভৃদের নির্দয় ব্যবহার সহ করিতে 

হইয়াছে। প্রভুর! শ্রমিকদ্দিগকে সাবেক মাহিনার বেশী বা দূর্ম,ল্য ভাতা 
দ্বিতে চায় নাই, অধিকন্তু তাহাদের আবশ্টকবোধে শ্রমিকের হুবিধা- 

অস্থবিধার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে কর্মচ্যত করিয়াছে । 

যেদ্দিন সরকার শ্রধষিকদিগকে বাচাইবার জন্ত অভিন্যান্স জারি করেন 
সেদিন মূলধনী আতলোভী প্রতুদের অত্যাচার কথঞ্চৎ প্রশমিত 

হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ নিরুপায় হইয়া ধন্মঘট করিয়াছে 

_-কিন্তু তাহ] সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে। শরমিকগণ উৎপাদন কাধ্য 

বন্ধকরে নাই, তাহারা অবিবেচক নিয়োগকর্তাদের নিকট হইতে 

তাহাদের পারিশ্রমিক লওয়া বন্ধ করিয়াছিল । এই অবিস্চেক প্রভুর! 

প্রতি বৎসর শ্রমিকদের শ্রমের গুণে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিত, 

কিন্ত তাহার! শ্রমকদের আবেদনে কর্ণপাত কগ্ত না। কলের 

মালিকদের প্রচুর লাতের যথেই প্রমাণ আছে -আয়কর, অতিরিক্ত 

কর, অতিরিক্ত লাভকর, অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লাভ ও সামরিক 

অর্ডাব্র হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণই উজ্জল প্রমাণ । 

বোমাবধণের সময় ভার ঠীয়্ শ্রমিকের ষথার্থ ন্সাযুশক্তি ও উৎপাদন 

কাধ্যে দৃঢ় নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সে সময় যদিও কিছু 

কিছু শ্রমিক স্থানত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি কোন অঞ্চলে শুমিকের 

অভাবে কলকারখানা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার মত অবস্থা] 

সৃষ্টি হয় নাই। সে সময় বদ্দি কোন কলকারখান] বন্ধ হইয়া থাকে 

তবে তাহার জন্ত মালিকই দ্রায়ী। কলিকাতার ডক-অঞ্চল অন্যান্ত 

অঞ্চল অপেক্ষা অপদিক ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল এমন কি, সেখানেও 

দেখা গিয়াছে--একদিকে বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, 



শিল্প-শ্ুমিক ৯৭ 

আর একদিকে দৃঢ়চিভ্ত ভারতীয় শ্রমিক সবল ও অক্ষুণ্ন হস্তে কাজ 
করিফ? চলিয়াছে। এই সময় যে সকল রাজনৈতিক দল শ্রমিক- 

দিগকে উৎসাহ ও উদ্দীপন! দ্রিয়া তাহাদের প্রাণে বল সঞ্চার করিয়া 

রা [হণধের অবদান অস্বীকার করা বা বিস্বত হওয় যায় না। 

সই সমন খির্দিরপুর অঞ্চলে ভারতীয় বলশেভিক দল ষে কশ্মপটুত? 
রর তাহ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় । 

শ্রমিতকর ০শ্রলীবিভা 

বুদ্ধকালে বিভিন্ন অবস্থা, বিশেষভাবে রী কাজের জন্তই 

শমিক্দগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে । শ্রমিক্দিগকে 

প্রধানহঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রথম-যাহার! শ্রমশিল্পে 

নিযুক্দ, প্ছিতীয় যাহারা শ্রমশিল্পে নিবুক্ত নয়। যাহারা শ্রমশিলে 

নিযুক্ত তাহাদের মধ্যে আবার নৃতন শ্রেণীবিতাগ আছে। আমি 
আপ'নভহু: শিল্প-শ্রমিক ও তাহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচন: 

করিব কিম্ত তংপূর্ব্বে, শিল্পকাধ্যে যাহার! নিযুক্ত নয় তাহাদের 

সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া লইতেছি। যানবাহন বা 

আমন? রা কার্য, পোষ্ট অফিস বিভাগ, টেলিগ্রাফ বিভাগ 

নিউনিসিপ্যালিটিতে নিধুক্ত অমিক শিল্পশ্রমিক নহে । শিল্পশ্রমিক 

নহে এমন অনেকে “এসেন্সিয়াল সাভিসে”র (63850091 56151০2 ) 

কোঠা পড়ে। ট্রাম গাড়ীর কগাক্টার ও টিকেট কালেক্টার, 
পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ পিয়ন, রেলওয়ে কুলি কতকগুলি সর্ত পূরণ করিলে 
“এসেন্সিঘ্বাল সাহিসে”র কোঠায় পড়ে। 

শিল্পশ্রমিক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_(১) টেকনিক্যাল ( €6০1/০1০91 ) 

(২) নন-টেকৃনিক্যাল (101৮6012091 ) | টেকৃনিক্যাল শ্রষিকের 

ংজ্ঞা ও তালিকা নিক্কে দেওয়া হইল। টেকুনিক্যাল শ্রমিকের 



৯৮ পরা বৎসর 

তা'লিকার বাহিরের সমস্ত শ্রমিককেই নন্্-টেক্নিক্যাল বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। 
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টেনৃনিক্যাল শ্রমিকের ভালিকা। 

(ক) অপারেশান্তাল ষ্টাফ. £-_ 

(১) এয়ারক্র্যাফট্ পাইলট, (২) য্যাসিষ্ট্যান্ট ওয়ার্কস্ ম্যান্জোর, 
(৩) কেমিইস ( ইন্ডাস্রিয্যাল, মেটালাজ্দিক্যাল, র্যানালিটিক্যাল, 
টেকনিক্যাল ), (8) সিভিল এএ্রিনিয়ার্স্ (€) ইলেক্টি.ক্যাল 

এজিনিয়ার্স্, (৬) মেকানিক্যাল এন্রিনিয়ার্স (৭) প্রোডাক্সান 
এপ্রিনিয়াস+ (৮) ওয়ার্কণ্ ম্যান্জোর । 

(খ) সুপারভাইজরি স্টাফ. *-- 
(১) ফ্ম্যালিষ্ট্যা্ট ফোরমেন, (২) চার্জ হ্যাগুম্ (৩) চাঞ্জ মেন, 

(9) কেমিক্যাল প্রসেস্ ফোরমেন (৫) গ্রাউণ্ড এগ্িনিয়াস”, 
(এয়ারক্র্যাফট )১ (৬) ইন্স্পেক্টবুস (৭) ইন্স্পেক্টরস্ অব. 

রখ 



শ্পিল্প-শআামিক ৯৯ 

মেটিরিয়্যাল্ম১ (৮) লিডিং হ্যাণ্ডস্, (৯) মাষ্টার টেইলর্স্ ও 
মাষ্টার কাটান (১০) ওতারসিয়াস, (১১) ষ্টোরকিপাস$ (১২) 

স্ূপারভাইজিং মিস্ত্রি (১৩) স্থপারভাইজরূস্, (১৪) ভিউয়াস, 
(১৫) ওয়ার্কন্ কেমঞুস্, (১৬) ওয়ার্কলপ ফোরমেন । 

(গ) নিপুণ বা অর্ধনিপুণ পেশা ৫ 
(১) এয়ারক্র্যাকট, মেকানিক্স, (২) আরমেচার উইগ্ডার্স্, 

(৩) আরমারারস্, (৪) বিটার মিল্ত্ী, (৫) বেল্ট মেন, (৬) ব্ল্যাক" 

শ্রিথ, যাযাঙ্গল্ল্মথ, শ্প্রিংষেকার ; (৭) বয়লার ক্লিনার, (৮) বস্লার 

মেকার, প্লেটার, (৯) বুট-হ্ৃ মেকার, (১০) ব্রেজিয়ার, (১১) ব্রিক- 

লেয়ার, (১২) ব্রিকৃমোন্ডার, (১৩) ব্রিকৃটাইল মেকার, (১৪) 

ব্রোগ্তার, (১৫) কাপেণ্টার, (১৬) কেমিক্যাল র্ন্যাসিষ্ট্যাপ্ট, 

(১৭) কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার, (১৮) কোচ ফিনিসার, 

(১৯) কম্পোনেন্ট সেটার, (২০) কুপার, (২১) কপারম্রিথ$ 
(২২) কোর-মেকার, (২৩) ক্রেন ড্রাইভার, (২৪) কিউবিয়ারস্, 
(২৫) কাটার, (২৬) ডাই-লিঙ্গার, (২৭) ড্রাফট্স্মেন, (২৮) 

ইলেকৃটপিয়ান্, (২৯) ইলেকৃত্রোপ্লেটার, (৩০) এপ্রিন ড্রাইভার, 
(৩১) এন্থ্রেভার, (৩২) ইরেক্টার, (৩৩) এ্টিমেটার, (৩৪) এগ 

জামিনার, (৩৫) ফিটার, ভাইস্ম্যান ; (৩৬) ফিটার (ত্রাস্ওয়্যার), 
(৩৭) ফিটার, (৩৮) ফারনেসম্যান্, ফায়ারম্যান, (৩৯) গ্যাল- 

তানাইজার, :৪০) টুল ফিটার, (৪১) হ্যামারম্যান, (৪২) ইন্স্ট্র, 
মেপ্ট্যাল মেকানিকৃন্, (৪৩) লিভ, বার্ণার, (8৪) লিখোগ্রাফার, 
(৪৫) লিথোপ্রিপ্টার, (৪৬. মেসিন মিল্ত্রীঃ (৪৭) মেসিনিষ্ট,, 

ডিলার, সেপার, মিলার, প্লেনার, পলিসার, গ্রাইগার ; (৪৮) মার্কার, 

(৪৯) ম্যানন, (৫০) মিল রাইট৬ (৫১) মোটর মেকানিক্স্, 
৫৫২) মোটর ম্যান, (৫৩) মোল্ডারঃ (৫৪) পেপ্টার, (৫৫) প্যাটার্ণ 



১০০ পুথাশ বস. 

মেকার, (৫৬) পেট্রল মেকানিক্, (৫৭) ফটো-লিথো-অপারেটর, 
(৫৮) প্রসেস ফটোগ্রাফার, (৫৯) প্রিসিসান গ্রাইগ্ার, (৬০) প্রেস 
ওয়ার্কার, (৬১) প্রগ্রেসম্যান, (৬২) রেট. ফিকৃপার, (৬৩) রোপ- 

ওয়াকার, (৬৪) ন্তাডলার, (৬৫) সইয়ার, (৬৬) স্টার, (৬৭) 
ট্টোরমেন, (৬৮) সারভেয়ার, (৬৯) ট্যানার, (৭০) টিনস্রিথ, 

(৭১) ট্রলহার্ডেনার, (৭২) ট্রেপার, (৭৩) টিম্নার, (৭৪) টুল- 

মেকার, (৭৫) টিউব ওয়ার্কার, ০৬) টাণার, (৭৭) ভালকানিষ্ট... 

(৭০) ওয়েম্যানঃ (৭৯) ওয়েল্ডার, (৮০) হুইলার? (৮১) ওয়ারলেস 

অপারেটার, (৮২) ওয়ারম্যান, (৮৩) উড. মেসিনিঞ্. | 

শিল্প-শ্রমিকদের নিজেদের উপকারের জন্য তাহাদের তালিকা ও 

অর্থ জানির! রাখা ভাল । ট্রাইব্যুন্তাল ১৯৪০ স'লের ২নং অভিন্যান্সের 

১৯ ধার! অন্তসারে ১১২ ও ৩ ধারার অর্থ নোটিশবোর্ড টাঙ্গাইয়া রাখার 

জন্য যে কোন শিক্প-প্রতিষ্ঠানকে আদেশ দিতে পারে । এই বিজ্ঞাপন 

টাঙ্গাইয়' দেওয়ার পর শি্প-শ্রমিক সংজ্ঞার অন্থতুক্তি (কাজে নিধুক্ত 
অথ] শিক্ষারধীন) কোন ব্যক্তিই ট্রাইব্যন্তালের লিখিত অনুমতি 
ভীত তাহার কাজ অথব। শিক্ষাবিতাগ পরিত্যাগ করিতে পারিবে 

না। যদি কোন ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের অন্তমতি ব্যতীত তাহার 

কাজ অণব] শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করে তবে তাহ':র কাজে অথব! 

শিক্ষাবিভাগে ফিরিয়া আসার জন্য ট্রাইব্যুন্তাল তাহাকে আদেশ 

দিতে পারে । 

বার নিয়োগকর্তাদের সম্বন্ধেও ঠিক একই ভাবে বলা ষায় যে, 
তাহারা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতীত কোন শিল্প-শ্রমিককে কম্মচ্যুত 
করিতে পারেন না। এই আইনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন 
দেখ! দিয়াছে । কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগকর্ভতাগণ অমিকদের 
সহিত ষথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। ভারতীয় স্বেচ্ছাবাদী চিস্তাশীলগণ 
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( [58351510215 ) এই যুদ্ধের বাজারে প্রথম আঘাত পাইয়াছেন। 
এই আবাত যে কেবল আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন 

ঘটাইয়াছে তাহা নহে, সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন আনিয়াছে। 
বাধ্যতামূলক নিয়োগহেতু বহু শ্রমিককে সহরে বা সহরের নিকটে 
অথবা তাহাদের কর্মক্ষেত্রের নিকটে বাস করিতে হয়, ফলে তাহাদের 

অনেকের পরিজনকে নিজেদের নিকটে আনিতে হইয়াছে। 

এইভাবে সহর ও শিল্পাঞ্চলের লোকসংখ্য! বাড়িয়া গিয়াছে। শিল্প- 

প্রতিষ্ঠানসমূহের কাধ্যবৃদ্ধি হেতু কতকগুলি শিক্ষিত শিল্পদক্ষ লোক 

তৈরারী হইয়াছে এবং ইহারাই তবিষ্তভে ভারতের স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক 
হইবে । 

শ্রমিকের গুক্রুভর সমস্যা 

যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে পণ্যদ্রব্যের মুল্য তরু তরু বেগে বাড়িতে 
আরম করে এবং আ্মিকদের জীবনধারণের ব্যয়-সমন্তা তীব্রতর হয়। 
তাহাদের বেতনবৃদ্ধি ও দুশ্ম,ল্য-ভাতা মগ্রের জন্য প্রবল আন্দোলন 
হুয়। যখন ছুভিক্ষ দেখ! দের এবং অভিলাভলোভী ও মজুতকারীদের 
দোষে খাগ্ঠাভাব ঘটে তখন অবস্থা চরমে উঠে। শ্রমিকদের 
সন্ছট এমনই তীব্র হয় যে, সরকারকে “চিপ, গ্রেন শপ.” (সস্তার খাগ্চা- 
সরবরাহের দোকান ) খুলিতে হয়। এই সকল দোকান হইতে 
সরকার-সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণ তাহাদের বরাদ্দ অনুষায়ী খাদ্যদ্রব্য পাইত। 

ট্রামওয়ে, রেলওয়ে, পোর্ট ও ডকের কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকজন 

ইউরোপীয় কলমালিক অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের অন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে। পরে অন্তান্ত শ্রমিকগণ যাহাতে “চিপ, গ্রেণ শপ' ও নিয়মিত 
খাছ-সরবরাহছের সুবিধ। পায় সেজন্য আন্দোলন চলিতে থাকে । কারণ 
তাহারাও না খাইয়া কাজ করিতে পারিত না এবং প্রহসনবৎ 



১৩২২ পারা বসের 

“কণ্ট্শল্ড শপ” বা চোরাবাজার হইতে খাগ্য সংগ্রহ করিয়া সময়- 

নিষ্ঠাও রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। শ্রমিকদের অনেক 
অন্দোলন ও ঘাত-প্রতিধাতের পর ভারতীয় 'কলওয়ালা ও পুঁজি- 
পতিগণ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও “চিপ, গ্রেণ শপ” খুলিতে বাধ্য হয় । 
১৯৪৪।৪১ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অবিরাম ধ্বস্তাধ্ন্তির পর দেখা 

গিয়াছে, বাংলাদেশে আংশিকভাবে ৫--১* টাকা পর্্যস্ত, কিস্ত 
'আহমেদাবাদ ও বোম্বাইতে ১৫_-২৩২ টাকা পর্যন্ত ছুর্শ.ল্য-ভাতা 

দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে বাংলার পুঁি- 

পতিদের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ1 সত্যই বিস্ময়কর, 

কারণ যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে আশয়াভাবে শগাল-কুকুরের' 

মত রাস্তায় রাস্তায় নিতান্ত করুণভাবে জীবনলীলা সংবরণ করিতেছিল 
তখন তাহার! শ্রমিকদের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া নিব্বিকার 

ছিলেন। এই সময় নিতাস্ত হীন স্বার্থের খাতিরে মান্তষের শ্বল্পতম 
দাবী পূরণের কেণন চেষ্টা করা হয় নাই, ইহা] অপেক্ষা! সামাজিক 
অধঃপতনের সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? উপরে উক্ত 

কতিপয় বিবৃতি হুইতে ভারতভূমিতে মার্কস্বাদের আবশ্তকতা 

বা অনাবশ্ঠকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে । 

জীবনধারতোাপত্ষোগী ড্রতব্যর 
তালিকা ও মুল্য 

জীবনধারণের ব্যয় কিরূপ বদ্ধিত হইয়াছে, তাহা ১৯৪৩ সালের' 

১৫ই এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেট হইতে উদ্ধৃত পরপৃষ্ঠার 
তালিক। হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । ইহা প্রধানতঃ অমিকদের জন্য, 
এবং তাহাদের জীবনধারণের মানের উপর নির্ভর করিয়া এই ব্যয় 

ধর! হইয়াছে। 
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১৩৪ ৃ পরা বসব 

১৯৪৩ সালে টাকায় তিন সের দুধ পাঁওয়] যাইত, কিন্তু ১৯৪৪ 

সালে দুধ টাকায় দেড় সের । জুতার দামের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে 

বলা যায় যে, ইহা ২০ টাকা হইতে ৮২ টাকায় দাড়াইয়াছে। 

কেরোসিন তৈল দুশ্াপ্য, উনান ধরাইবার বা একটা হারিকেন লগ্ন 

জ্বালিবার মত আবশ্যক সামান্য পরিমাণ কেরোনিন পাওয়' ঘায় না 

বলিলেই চলে। 

শ্রমিক সংক্রান্ত আইন 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয়েই অিন্যান্স জারি কয়া 
শ্রমিকদের উপর নিশ্বম অবিচার দমনের চেষ্টা করিয়াছেন । আঅ-ইন- 

জারির ফলে অনিচ্ছুক নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের আবেদন “িবেচন। 

করিতে বাধ্য হইয়াছে । এসব বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ধনতাসন্ত্রিক অ:ওতার 

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । গতণমেণ্ট যে সব অ:ইন 

জারি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখ যে"”- 
(১) 7075 17593215059] 52:৮1025 - ( 1৮151705109105 00201721705) 

1941 ). (২) 716 00291958702 ২০, 1% ০06 1943 ৬100 155210 

€০ 05 ৬/৪%: 13151 115018205০6 [780001155. (৩) 79৩ 

02010991705 টব০, ১00১1 01943 ৬11০1 23 0০0 ০০070701016 

4190091)011716 ০06 015 906091169 0 [105 70111-050015, 

(৪) (0:98109005 ০. ১১১৬]]] ০ 1942 ৮৮1১1021023 

810550500১০ 500091 961:৮105 (160101081] 136150101561) 

€0:91081,0০ ০. [1 ০6 1940. এই সকল আইন ব্যতীত ভারতরক্ষা- 

বিধানে নিয়োগকারীদের অবিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । বাংলা সরকারের লেবার কমিশনার যেখানেই 
শ্রমিকের ষথার্থ অভিযোগ দেখিতে পাইয়াছেন সেখানেই তিনি 



শিল্প-শ্রমিক ১০৫ 

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার চেষ্টা সত্বেও কোন 

কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভিযোগ দরীভূত হয় নাই-__যেমন-বাশ্মা শেল 
কোম্পানীর শ্রমিকের অভিযোগ । ইহার প্রধান কারণ, মূলধনী 
নিয়োগকর্তাদের প্রীত ক্ষমত1। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসরণে 

শাসনযস্ত্রের গঠনতম্ম পরিবণ্ডিত না হইলে দরিদ্র শ্রমিকদিগকে যথার্থ 

সাহায্য দান করা সম্ভব হইলে ন1। রাষ্্ী যেদিন লক্ষ লক্ষ ক্রধার্তের 

আহার ও আশ্রয় দানের ব্যবস্থ| করিবে, রাষ্র যেছিন তাহাদের 

সন্তানদের অনবস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিবে সেদিনের জন্য তাহাদিগকে 

অপেক্ষা করিতে হইবে | 



কম্মবীর আলামোহন 
শ্রীশশধর বিশ্বাস, কবিভূষণ 

প্রতিভার বরপুত্র কন্মবীর হে আলামোহন ! 
“আশ্চর্য প্রদীপ” সম মনে হয় তোমার শ্যহজন । 

জবন-যাত্রার পথে কীত্তি তব শুভ্র সুমহান 

বিভ্রান্ত জাতিরে দিল নব এক পথের সন্ধান । 

অর্থহীন ফেরীওয়াল। দৈন্য শুধু ছিল তব পুঁজি, 

পশ্বধ্যের গুঢ় নীড়ে প্রবেশিলে ভাগ্য সনে যুঝি' 
সহরের দীর্ঘপথ, নভে জ্বলে মধ্যাহু-ভাস্কর-_ 

“মুড়ি চাই !” হাকিয়াছ, প্রাণে বাজে আজ সেই স্বর। 

সেদিন চিনিনি তোমা, তব পানে চাহি নাই ফিরে, 
সহস্স লৌকের ভিড়ে শ্রান্ত পদে চলে গেছ ধীরে । 

মাথাটী গুজিতে ঠাই ছিল নাক, ভাড়াটিয়া! বাড়ী, 
জোটে ন। ভাড়ার কড়ি, বাড়ীওয়াল! করে কড়াকড়ি । 

একান্তে দাড়ালে যবে নেমে এসে পথের ধুলায় 

সেদিনও কাদিনি মোরা হে মহান্ ! তোমার ব্যথায় ! 
নিশ্মম সহরে হায় ! কেব। কাঁদে কাহার লাগিয়। 

এক) তুমি সয়েছিলে একার বেদনা, রজনী জাগিয়। ৷ 



কন্মবীর-আলাঢমাহন ১৪৭. 

আকাশ-কুন্ুম সম কল্পনার বিচিত্র সুষমা 

স্থসভ্য সমাজে ' আজ অকম্মাৎ চিনায়েছে তোমা । 

পরের দাসত্ব-লোভী শক্তিহীন অলস বাঙ্গালী 

তোমার প্রশংসা গানে দুলে দুলে দেয় করতালি । 

কন্মের শাহান্শাহ. গড়িয়াছ কন্মের যে “তাজ” 

বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে সত্য-সমচির-দীপ্ত আজ । 

তাই তব জন্মদিনে উৎসবের মহাঁসমারোহ, 

আশীষ-চন্দন সহ পুষ্পমাল্য দেয় কেহ কেহ। 

একান্তে দীড়ায়ে আজ আমি দীন ভাষাহীন কবি 
কথার তুলিক। দিয়ে আকিয়াছি এই তব ছবি। 

এ মহা! আনন্দ-দিনে লহ এই ক্ষুদ্র উপহার-__ 

তার সাথে সহ বীর ভক্তিপূর্ণ প্রণতি আমার ! 



যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের 

খনিজ শিপ্প 
অধ্যাপক শ্রীশিবন্ুন্দর দেব, ডি.এস্-সি. 

(বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাত! বিশ্ববিগ্ালয় ) 

সমস্ত দেশীয় রাজ্য লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের খনিজ-সম্পর্দের হিসাব 

নিকাশ লওয়া বা ইহার বাণিজ্যিক সম্তাব্যতার সদ্দন্ধে আলোচন! 

করা, কি যুদ্ধ কি শান্তি উভয় কালের পক্ষেই বাঞ্চনীয় । ঘুদ্ধোন্তর 
কালের সমুন্নতির জন্য ভারভীয় খনিজ শিল্প ও খশিজাত দ্রব্য সম্পকিত 

যে কোন গঠনমূলক শিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈয়ারী করিবার পূর্বের, 

সমগ্র পৃথিবীর খনিজ পদার্থের দ্িকৃ দিয়া ভারতবর্ষের অনন্যা চি 

এই প্রশ্নই স্বতঃই সকলের মনে উদ্দিত হওয়া উচিত । 
বিবিধ সামরিক দ্রব্য, অন্ধশস্্ প্রস্তুতি উৎপাদনের জন্য লৌহ, 

লৌহ ছাড়া অন্যান্ত ধাতব খাদ ইত্যাদি যে সকল খনিজ দ্রব্য আবশ্তক 
হয়, তাহাদের অধিকাংশই ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে । কিন্ত প্রত্যেকটি 

জিনিষ যে প্রচুর পরিমাণে আছে একথ] বলা যায় না। টিন (22), 
টঙ্গিন (00108515), সীসা (1589), দস্তা (51০), নিকেল (1০151) 

গ্রাফাইট (85016) ও পেট্রোল 0950:01900)) ভারতবর্ষে যথেষ্ট 

নাই। কিন্ত লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ (10081785259), য্যালুমিনিয়াম 

(81017101010) ও ক্রোমিয়াম (০1:0101800) এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে 

আছে এবং ইহাদের মধ্যে গ্রথম তিনটি পদার্থ গ্রচুর পরিমাণে আছে। 
এদেশে অভ্র (10109) ও ইলমেনাইট (11076216) যথেষ্ট পরিমাণে 



খনিজ শিল্প ১৩৯ 

'আাছে এনং বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী এই দেশে 
আছে। এদেশে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ খুব বেশী! এদিক দিয়া 

একমাত্র রাশিয়ার (9.5) সহিত ইহার তুলন1 কর! যাইতে পারে; 
মনে হয়, পৃথিবীর মধ্যে সর্ববোন্রমগ্তণসম্পন্ত সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ 
ম্যাঙ্গানিজ এই দেশেই আছে । উপরোক্ত পদার্থ অপেক্ষা কিছু কম 

মূল্যনান পদাথ ( যেমন__ 29196310935, 02820, 06:011961- সার। 

০1998, ন'নানিধ লনণ ) এদেশে যথেষ্ট পরিষাণে আছে এবং তাহাতে 

এদেশের অভাব পুরণ হইতে পারে । এই সব দ্রব্যের কোন কোনটি 

আমাদের অভাব মোচন করিয়াও বিদেশী রপ্ধানী করিতে পার! 

বায়। 

উতরুষ্ট লৌহের উপাদানের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে তারতবর্ষ 

পৃথিনীর বশিষ্ট সম্পদশালী দেশগুলির অন্যতম । সিংহভূম ও ময়ূরভগ 
জেলায় লেহের বিশাল ক্ষেত্র আছে । ভারত সরকারের জিওলজি- 

ক্যাল স:ভে বিভাগ কর্তক স্থির হইয়াছে ষে, এই অঞ্চলে ৩০০ কোটি 
টন উত্ধদ লৌহ উপাদান (0£6) পাওয়া যাইতে পারে; এই উপাদানে 

(05005 006) শতকরা ৬৭ হইতে ৬৯ ভাগ উত্তম লৌহ আছে। 51 

00 7৩১ (1806 10175010, 09601001021 581৮6% 06 [17018) 

বলিয়াছেন-_এই বিপুল পরিমাণ লৌহ-উপাদান গলাইবার মত উপযুক্ত 

পরিমাণ কয়লা! এদেশে নাই । ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লা! খনিতে ১৫০ 

কোটি টন খনিজ ডব্যের কাজের যোগ্য কয়ল1 (0555511015108] ০091175 

০991) আছে । যেভাবে কয়লা খরচ হইতেছে তাহাতে এই কষলায় 
মাত্র ৫০ বংসর চলিতে পারে । এই জন্য 1১11,29] 27৭ 0০০10961- 

09] [78005 ০06 [নাগর সভ্যগণ একটা মতলব স্থির করিয়াছেন । 

সেই মতলব হইতেছে এই-_যখন ভারতের কয়লা নিঃশেষ হইবে, 
তখন ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিনিময়-রীতি (১৪: 336570) 



১১৩ পরথগাশ বৎসর 

হারা লেন-দেন ব্যবস্থা স্থাপন করা উচিত; তাহাতে ভারতের 

লৌহ-উপাদান অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হইবে এবং অষ্ট্রেলিয়ার কয়লা 
তারতে আমদানী হইবে; যতদিন না ভারতের 1207-০০115 কয়লা 

হইতে ধাতব শিল্পের উপযোগী (00508110181081) কয়ল! পাওয়ার 

উপায় আবিষ্কার হয় ততদিন এই ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে । 

পূর্বের অনেকবার অনেক ভূতত্ববিদ্ ও খনিশান্ত্রী ভারতের ০০127 

০9৪1 সংরক্ষণ-সমশ্যার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আজ পধ্যস্ত এই সমস্তার 

দিকে কেহই মনোযোগ দেন নাই । কেবলমাত্র রেলওয়েতে বৎসরে 
৭০ লক্ষ টন ভাল কয়ল! খরচ হয়। যদ্দি এই কয়লা হইতে খনিজ 

শিল্পের উপযোগী কয়লা তৈয়ারী কর] হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে 
৮৭,৫০০ টন য্যামোনিয়াম সালফেট এবং ধাতব শিল্পের উপযোগী 

যথেষ্ট পরিমাণ কোক্ (০০1০) পাওয়া যাইতে পারে। গিরিডি 

জেলার কয়লায় ফস্ফরাস কম থাকে, এই কয়লা ধাতব শিল্পের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (0018 90100 

€001587583) কাশী অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণের মধ্যে স্যার 

আরদেশীর দালাল বলিয়াছেন, “কয়লা নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে, 

ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কয়লাক্ষেত্রের 

সম্পূর্ণ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিমাপ লওয়া আবশ্টক, সেই সঙ্গে 

কয়লা! সদ্যবহারের গবেষণার জন্য একট] পরিকল্পনাও হওয়া 

প্রয়োজন।” ঝরিয়ার কয়লাখনির ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যক 

স্তরের কয়লা সম্পর্কে অতি সত্বর অনুসন্ধান হওয়া আবশ্টক এবং 

বাহাতে এই কয়ল! কেবলমাত্র ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয় সেজন্ত 

আইন প্রণয়ন হওয়া উচিত।" ভারত সরকার শীঘ্রই ধানবাদ খনি 

বিদ্যালয়ে জালানি সম্পর্কে একটি গবেষণাগার স্থাপন করিবেন এবং 

আশা কর! যায়, অপেক্ষাকত নিকৃষ্ট কয়ল। সম্পর্কে এখানে গবেষণা 
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চলিবে । অত্যন্ত বেশী উত্তাপে কয়লা বিশ্লেষণ (0০810018188 (1012) 

করিলে কতকগুলি উত্তম আনুষঙ্গিক পদার্থ (-2:095০0 পাওয়া 

বায়। এই সকল পদার্থ উদ্ধারের দিকে ঝরিয়া ও গিরিডির কয়ল! 
অঞ্চলে তেমন কেহ মনোযোগ দ্বিতেছেন না । রাণীগঞ্রের কয়লা 

অতিশয় সহজ-দাহা। কিন্তু এই কয়লা হইতেও কোন আমহ্যঙ্গিক 

পদার্থ বাহির করা হইতেছে না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট- আনুষঙ্গিক 

পদার্থের আবশ্টকত1 আজ পধ্যন্ত কেহ অনুভব করে নাই। ঝরিয়ার 

উত্তম পোড়া কয়লা হইতে ধাতব শিল্পের উপযোগী কয়লা উৎপাদনই 
কয়লাক্ষেত্রের মূলধনীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই দেখ] ঘায় 
যে, রাণীগঞ্জের কয়লায় সহজ-দরাহা পদার্থ বথেষ্ট খাকিলেও কোন 
আহ্ষঙ্গিক পদার্থের শিল্প আজ পধ্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। 09991951585] 

94৮৮৩] ০6 [701জর ডাঃ দত্ত রায় দেখাইয়াছেন বে, রাণীগঞ্জের 
কয়লা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ আল্কাতার1 (৪7) পাওয়া বায়, এবং 
এই কয়লা ৯৫০০ সেট্টিগ্রেড উত্তাপে বিশ্লেষণ করিলে যথেই পরিমাণ 

গ্যাস পাওয়। যায়। কিন্তু এই কয়ল! বিশ্লেষণের অনুপযুক্ত (18017- 

০0178) বলিয়া ইহ! ধাতব শিল্পের পক্ষে তেমন উপযোগী নহে। 
রাণীগঞ্জের কয়লা আবার পারিবারিক ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ 

উপযোগী । ইট পোড়ান ইত্যাদি কাজে ইহ! কতখানি উপযোগী সে 
বিষয়েও গবেষণা] হওয়] উচিত। আজ পধ্যস্ত প্রধানতঃ গ্যাস কোম্পানি 

রাণীগঞ্জের কয়লা ব্যবহার করে, ইহাতে আনুষঙ্গিক পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে বৃথা নষ্ট হইয়া ষায়। রাণীগঞ্জের বিভিন্ন স্তরের কয়লা 

হইতে কি পরিমাণ আল্কাতারা ও গ্যাস পাওয় যায় তাহা পরপৃষ্ঠার 
তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । ৯৫০" সেট্টিগ্রেড উত্তাপে 

বিশ্লেষণের ফল দেওয়া হইল। 



১১২ পর্গাণ্ বসর 

কোক্ ৰ টার ; প্রতি টনে ' যামোনিয়াম | 
| । গ্যাস ! _সাল্্ফেট 

1195৪, ঞ্ঃ 1. ঘন ফিট প্রতিটনে পাউগ্ড 
দিশারগড় ূ ৬২+৯০% | ৫:৪০% |! ১২,২০০ 1? ২৬৪৬ 
০ চু এ :178:75755588 ৬ 

পারনালিয়া । ৬৩:৪০ | ৫৬২০ 7 ১38৬০ ২৬৩৯ 
[ রিপার , 

সামল। 1৬০৮৮ | ৰ ৫৩৬০ : ১২,৩৮০ ২ ২৭১০ 

পানিয়াটি 1৬ ১৮% ৫২০9 ১১৮০০ ' ২৪৯৬ 

উপরে উদ্ধত সংখ্যা হইতে ইহা স্পস্টীরুত হয় যে, রাণীগঞ্জ-অঞ্চলে 

আন্ষঙ্গিক পদার্থের কারবার আরম করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। 

অন্যান্য বহু শিল্পে আল্কাতারা ও গ্যাস কাজে লাগান যাইতে পারে। 

রাণীগঞ্জের কয়লা হহতে ষে প্রচুর পরিমাণ য়্যামোনিয়াম সাল্ফেট 
পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সার-শিল্প উন্নত হইতে পারে । সার- 

শিল্প উন্তত হইলে কেবল থে বাংলার ভূমির উর্বরতা বুদ্ধির সুযোগ 

ঘটিবে তাহা নহে, পার্খববন্তী যে সকল প্রদেশে ট্ট২পাদন বুদ্ধির 

সম্ভাবনা আছে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণ সারের অভাবে কোন জিনিষই 

যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছে না, সে সকল প্রদেশও 

লাতবান্ হওয়ার স্থবিধা পাইবে । 

ঝরিয়ার কয়লা-অঞ্চলে যথেষ্ট উত্তম কয়ল! আছে। এই কয়লার 

স্তর কাটিবার সময় প্রণালীর দোষেই অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট বহু পরিমাণ 

কয়ল। নষ্ট হইয়া! ধায়। অনেক সময় কয়লার খাদে আগুন ধরিয়া 

যায় অথব1 কয়লার স্তর ধ্বসিয়া পড়ে । সর্বাপেক্ষা দোষনীয় ব্যাপার 

এই যে, আপাত লাভের আশায় নিয় স্তর হইতে উংকৃষ্ট কয়লা কাটিয়া! 
লওয়া হয় এবং উপরের স্তরে প্রায়ই হাত ' দেওয়! হয় না, ফলে 
উপরের স্তর বসিয়া পড়ে, নতুবা আগুন ধরে। এইভাবে নিকষ 
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জাতীয় কয়লা নষ্ট হইয়া যায়। বিশাল অঞ্চলে ও রেলওয়েতে 

বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের জন্া, বৈছ্যতিক শক্তির উৎপাদন- ও 

বিস্তার-কেন্দ্রে যাহাতে উৎকৃষ্ট ও নিরুষ্ট উভয় প্রকার কর়লাই ভাল 

ভাবে কাজে লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বিহার-সরকার' 

মনোষোগী হইয়াছিলেন । এই সময় বিহার-সরকারে কংগ্রেস-শক্তি' 
প্রবল ছিল। কয়লার খনি ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে অল্পমূল্যে বৈদ্যুতিক 
শক্তি সরবরাহের জন্য ধাহাতে কয়লার খনি অঞ্চলে বিশাল আকারে 

বিজ্লী-শক্তি-উতপাদনের যন্ত্রপারভি বসান যায়, সে বিষয়েও কংগ্রেস- 

গতর্ণমেণ্ট পূর্বেই চিন্তা করিয়াছিলেন। বিহারের শিল্প-বিভাগের 
ডিরেক্টর ডাঃ এইচ. কে. সেনের প্রেরণায় বা তাগিদে বিহার-সরকার 

পুনরায় সেই পরিকল্পনার কথা চিস্তা করিতেছেন। ডাঃ সেন 

বহুপ্রকার কয়লা, বিশেষভাবে ধাতব শিল্পের অন্পষোগী কয়লা 

অল্প উত্তাপে বিশ্লেষণ (09:00121980102) করিয়া দেখিয়াছেন। 

যর্দি উপরোক্ত পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে লো 

টেম্পারেচার কোক্ (10 05100615007 ০০1৪) ও আল্কাতারা 

বথেষ্ট বিক্রয় হইবে, এবং বিভিন্ন প্রকার গ্যাসও পাওয়া যাইবে । 

ইহা হইতে হাইডেশজেনেশানের (1১70:955590015 ) যন্ত্রপাতি 

বসাইবারও সুবিধা হইতে পারে। কারণ, ইহার সহিত তরল 

ইন্ধন শিল্পের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। ১৯৩৯ থুষ্টান্বে ভারতে 

১৫।০ কোটি টাকা মুল্যের &৫ কোটি গ্যালন তরল ইন্ধন আমদানী 
হয়, ইহার মধ্যে ২ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ কোটি গ্যালন জালানি 
তৈল ছিল। এই আমদানী ইন্ধন ব্যতীত ভারতের আসাম ও 

আটক (পাঞ্জাব) তৈলখনি হইতে বৎসরে ১০ কোটি গ্যালন ক্রু, 
পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। ভূতত্ববিদ্গণ বিশ্বাস করেন, নিকট 

ভবিষ্ততে ভারতের কোন নূতন তৈলখনি হইতে তৈল পাওয়ার 



১১৪ পরথগা্ বর 

সম্ভাবনা নাই। এরই অবস্থায় ভন্য উপায়ে তেল পাওয়ার 

চেষ্টা কর! উচিত । 

পরীক্ষা দ্বারা দেখ] গিয়াছে যে, বিশ্লেষণ (৭15011510১7) করিলে 

প্রতি টন গোন্দওয়ানার কয়ল] হইতে, এক গ্যালন বেন্জল (57201) 

পাওয়া যায় । যুদ্ধের পূর্বেব ভারতবর্ষে বৎসরে মোটামুটি ৩ কোটি 
টন কয়লা! খনি হইতে উঠিত। যদ্দি সমস্ত কয়লাই অতঃপর বিশ্লেষণ 

কর। হয়, তবে বৎসরে ৩ কোটি গ্যালন বেন্জল পাওয়ার সম্ভাবনা 

আছে। কিন্ত আমর] জানি, ঝরির়া ও গিরিডির কয়ল1খনি অঞ্চলে 

দ্বাদশটি প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক দ্শমাংশ অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টন কয়লা 

বিশ্লেষণ কর] হয়। কিন্তু ঘি সমস্ত কয়লাই অধিক, অনধিক ও 

অল্প উত্তাপে বিষ্লেষণ করা যায়, তবে ২ কোটি টন কোক ও ধৃমশূন্ত 

ইন্ধন, ১৫ কোটি গ্যালন টার, ৬।০ কোটি টন ক্রুড, (অপরিষ্কৃত' বেনজল, 

২৮,০০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস এবং ৩,৬০১০০* টন য়্যামোনিয়াম সাল্্ফেট্ 
পাওয়া বাইতে পারে । ডাঃ সেন বলিয়াছেন, এখন বৎসরে এদেশে 
২৬,০০০ টন ঝ্্যামোনিয়াম সাল্্ফেট, তৈয়ারী হয় এবং ৭৬,০০০ টন 
আমদানী হয়। (মোটামুটি বল] যায় যে, এখন বৎসরে কোক ও 

ধাতব শিল্পে প্রার ৪০ লক্ষ টন উত্তম কয়ল] খরচ হয়, এই কয়লা 

হইতে ৫০১,০০০ টন য্যামোনিয়াম সাল্ফেট, পাওয়া ষাইতে পারে, 

কিন্তু যথার্থতঃ ২৬,০০০ টন প্রস্তুত হইতেছে । এই কম পরিমাণ 

য্যামোনিয়াম সাল্ফেট, প্রস্ততির কারছ সম্ভবতঃ ভারতে প্রস্তত 

সাল্ফিউরিক্ ফ্যাসিডের অভাব । 
উন্মুক্ত বাতাসে ৪০০ ০9%০ তৈয়ারী করিতে বৎসরে ১৫ লক্ষ 

টন কয়ল। লাগে। যদি আবদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে এই কয়ল! বিশ্লেষণ 
করা সম্ভব হয় এবং সমস্ত গ্যাস সংরক্ষিত করা যায়, তাহা হইলে 
১৮৪ লক্ষ গ্যালন ইন্ধন তৈল ও ১৪৫ লক্ষ গ্যালন মোটর স্পিরিট 
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ব্যতীত ১০,০০০ টন য্যামোনিয়াম সাল্কেট, পাওয়া যাইতে পারে । 
কিন্ক ধৃমশৃন্ত ইন্ধন, আল্কাতারা, বেন্জল ইত্যাদি তৈয়ারীর জন্য 
আজ পধ্যস্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। আমার যতদূর জানা আছে 
তাহাতে বলিতে পারি, ভারতীয় কয়লার হাইডেশজেনেশানের 
(15079850900) জন্য আজ পর্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা হয় 

নাই, এবং এদেশে প্রতি গ্যালন মোটর-ইন্ধন তৈয়ারীর উপর 
দশ আন শুক্ধ বসান আছে। 

ভারতের বর্তমান খনিজ শিল্পের অন্যতম প্রধান দোষ এই ষে, 
ম্যাঙ্গানিজ ওর (12021590652 ০:০), মাইকা ক্রোমাইট (17102 

০1:010105), ইলমেনাইট্ (11050105), সিলিম্যনাইট্ (51111102715), 

কায়ানাইট (13310), যোনাসাইট (700158316 38১4) প্রভৃতি 

খনিজ পদার্থের অধিকাংশ ভাগই বিদেশে রগানী করিয়া দেওয়া হয়। 

বর্দি আর ১০।১৫ বৎসর ধরিয়! ভারতের ন্বতাণবজ খনি-সম্পদ্ এই ভাবে 

বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাইতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ মূল্যবান্ মৌলিক 
ধাতু ও সাহাষ্যকারী খনিজ সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইবে | ভারতবর্ষ 
হইতে এখন বহু পরিমাণ খনিজ সম্পদ বিদেশে চালান যাইতেছে, 
ফলে এদেশ পাকা মাল (2051১৩] 8০০৩ ) তৈয়ারীর লাভ হইতেও 

বঞ্চিত হইতেছে । অন্যান্ত শিল্লোননত দেশ ভারতকে কাচামাল 

সরবরাহের মূল কেন্দ্র বলিয়াই জানে । যুদ্ধের পূর্ববর্তী গত ৩০ বৎসরে 
তারতের উপকূল হইতে অত্যন্ত অল্প মূল্যে ২ কোটি টন উত্তম খনিজ 

উপাদান বিদেশে রপ্তানী হইয়৷ গিয়াছে । ভারতের মূল্যবান খনিজ 

সম্পদ যাহাতে বিদেশে আর রপ্তানী না হয় সেজন্য আইন প্রণয়ন 

হওয়। আবস্টক। নতুবা কিছুদ্দিন পরে ঘখন ভারতে তাহার খনিজ 

সম্পদের সম্যবহার আরম্ভ হইবে তখন তাহাকে রাশিয়া অথবা 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে অতি উচ্চ মুল্যে খনিজাত উপাদান 



১১৬ পাঞ্াশ বক 

লইয়া আসিতে হইবে । জাতীয় পরিকল্পনা! সমিতির (960091 

[01917171770 05010721065 ) খনি- ও ধাতুবিষ্ভা শাখার চেয়ারম্যান 

মিঃ ভি. এন্. ওয়াদিয়া বলিক্নাছেন- জাতীয় খনিজ-শিল্লোননতির 
পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ের বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত । 

১। সমস্ত মৌলিক বা প্রধান (1.5$) খনিজ কাচা মালের 

অগ্রতিহ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ । 

২1 এদেশে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় খনিজাত দ্রব্য ও ধাতুর 

অভাব সেই সব জিনিষের আনুপাতিক বিনিময় ব্যতীত যে কোন 
প্রকার ধাহব উপাদান রপ্তানী বন্ধ । 

৩। খনিজ ও ধাতব পদার্থের আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ 

স্থিরীকরণ ও শাহার উপর উপযুক্ত শুদ্ধ আদায় সমন্ধে সুচাক আইন 

স্থাপশ | 

৪। রপ্তানীর পূর্বের কতকগুলি কাচা মাল হইতে পাকা মাল 
তৈয়ারীর দেশীয় চেষ্টা । 

€। এদেশে খনিজ দ্রব্য হইতে পাক] মাল তৈয়ারীর সুবিধার 

জন্য বিন! খরচে খনিজ শিল্প-সন্বন্ধীয় সংবাদ ও পরামর্শ দানের 

ব্যবস্থা দান। 

শেষোক্ত বিষয়ের সৌকত্যার্থে একটি উপযুক্ত যন্ধঈপাতি- ও অন্ান্ত 
আবশ্তক দ্রন্য-সমন্থিত খনিজ-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্তাপিত হওয়া উচিত 

জানা গেল যে, বোর্ড অব. সায়োর্টিফিকু য্যাণ্ড ইন্ডাষ্রিয়াল 
রিসাচ্চ (8০গান। 06 90161050200. 120005009] [২5959201 ) 

জামসেদপুরে একটি জাতীয় ধাতব পরীক্ষাগার স্থাপনে ডগ্যোগী 

হইয়াছেন। যদি খনিজ-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান এ স্থানে স্থাপিত হয়, 
তাহা হইলে গনেবকগণ শিল্পক্ষেত্রে খনিজ ও ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে 
পরীক্ষা ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা ও সাহায্য পাইবেন। ভারতে 
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যুদ্ধোত্বর খনিজ-শিল্লোন্নতির পরিকল্পনায় নিকৃষ্ট উপাদানেরও বথেষ্ট 
স্যোগ আছে, কাছেই পরীক্ষাগারে নিকষ্ট উপাদানের গবেষণারও 
ব্যবস্থা থাক! উচিত। 

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা 

সংসদ (03900109] 7019017106 00101171006 ) গঠিত হইয়াছে । 

ইহার উনত্রিশটি সাব-কমিটি অর্থাৎ শাখা সমিতি আছে। ইহার 

কাজ আপাততঃ বন্ধ আছে এবং সম্পকিত কাগজ-পত্রাদিও 

আটক অবস্থায় আছে। উক্ত সাব-কমিটিগুলির সিদ্ধান্ত নি:সন্দেহে 

অতিশয় মূল্যবান্। এই সাব-কমিটিগুলিতে দেশের দুইশত বড় বড় 
স্শল-দক্ষ ব্যক্তি ও নিগ্ঞানবীর আছেন। আশা করা যায়, শব্বই" 
ভারতের রাজনীতিক স্কট দূর হইবে এবং এই সকল সাব-কমিটির 
হচিস্ভিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুদ্ধোত্বর ভারতের শিল্প-পরিকল্পনা প্রস্তুত 

হইবে। যদি ঘুদ্ধকালেই পরিকল্পন! ও পুনর্গঠন কান আরম্ত 
হয়, তাহা হইলে ভারতের খনিজ-শিল্প নিঃসন্দেহে উন্নত হইবে। 



আধথিক ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্ন 
শ্রীনুধাকীন্ত দে, এম্. এ. বি. এল্, 

সম্পাদক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ 

সর্তমান সময়ে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে, পূর্বতন 

নৈতিক আদর্শ অনেক ক্ষেত্রে বাতিল বলিয়া বোধ হয়। কিছু দিন 

আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চমত্কার গল্প বাহির হইয়াছিল। 

তাতে দেখান হইয়াছে যে, সাধারণ কেরাণী বা এই রকম অন্ত 

চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী তাদের পূর্ব অবস্থায় রহিয়াছে, অথচ 
যুদ্ধের কৃপায় অনেক নৃতন চাকরী ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাতে 

লিপ্ত ব্যক্তিগণ অনেক বেশী উপাঙ্জন করিতেছে । দেখা যায়, 

যার! বেশী অর্থ উপাজ্ঞজন করিতেছে তাদের অনেকেই বিদ্যা, 
বুদ্ধি বা? চরিত্রবন্ায় কোন প্রকারে উর্ধতর স্তরের নয়। সুতরাং 

মানুষের মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, সৎপথে থকিয়া অর্থ 

উপাঞ্জন সহজ নহে । 

গত মহাযুদ্ধের সমরও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ অসম্ভব রূপ 

উপাজ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কিন্তু বর্তমান মহাবুদ্ধের তুলনায় 

তা ছুই নয়। বেশী মাহিনার এত নৃতন নৃতন চাকরী সে-সময় 
2 হন্ন নাই। একদিকে অন্নাভাব, ঢুভিক্ষ, হাহাকার, লক্ষ লক্ষ 

লোকের মৃত্যু, অন্তর্দিকে নব নব ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপাঞ্জন, 

প্রায় রাতারাতি বড়লোক হওয়ার দৃশ্ট-_এতাবে চোখে পড়ে 

নাই। এত মিথ্যার আশ্রয়, কপটতা, উৎকোচ-গ্রহণও দেখ! 

যায় নাই। 



টনিক প্রা ১১৯ 

বর্তমান মহাযুদ্ধ আকস্মিকভাবে অনেক গুণহীন ব্যক্তিকে বিতশালী 
করিয়াছে। আমর! একটু চোখ চাহিয়া দেখিলেই বুঝিব, আমাদের 
সমগ্র সমাঞ্জজীবনে কিরূপ বিপ্রব ঘটিতেছে; উপরের লোক নীচে 

নামিতেছে, নীচের লোক উপরে উঠিতেছে। যদি সমস্ত লোক 
সমান ন্বযোগ পাইত, ভা হইলে কোন কথা ছিল না। ফট্কা বাজারে 

খেলার মত সর্বত্র ' একটা ভাগ্যের খেলা দেখা যাইতেছে । কেহ 

কেহ এই কথা বলিবেন, যোগ্যতার মাপকাঠি বদ্লাইয়! গিয়াছে । 

যে উপরে উঠিতেছে, তার বিশেষ গুণ ও যোগ্যতা আছে বলিয়াই 
উঠিতেছে। তুমি কেন মনে কর, প্রচলিত বিদ্যাবুদ্ধির মানই 
একমাত্র মান? সাহসের সঙ্গে নৃতন পথে অগ্রসর হওয়া, তার জন্য 

সকল প্রকার পরিশ্রষ (এমন কি হীনতা ) স্বীকার, (সৎ উপায়েই 

হোক আর অসং উপায়েই হোক্) প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া 
এগুলিকে গুণ বলিয়া স্বীকার করিলে আর কোন গোন থাকে না। 

দুদ্ধের আগে যে লোহাওয়ালারা কষ্টে ব্যবসা চালাইত, তাদের 

অনেকে আজ লক্ষপতি হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য এয়োরোড্রোম নিম্মাণের 

কণ্টাক্ট লইয়াও অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপাঙ্জন করিয়াছে। 
এরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া চলে। অথচ হাজার হাজার ভদ্র 

শান্ত চাঁকুরীজীবীর অনস্থয শোচনীয় হইয়াছে। সংপথে অবস্থিত 

অনেক ব্যবপায়ী গেখে অন্ধকার দেখিতেছে। 

হ্তরাং আহ্গ নৈতিক আদর্শ নিপন্ন, একথা অস্বীকার করা 
চলেনা । একবার অর্ধ নাই বলিয়া উহ] উদ়্াইয়া দিলে সত্যকে 

অস্বীকার করা হইবে মান্র। কারণ, ভালোই হউক আর মন্দই 

হউক, বর্তমান সময়ে সমাজের কর্তৃত্বের দ্রায় বিত্তশালী লোকের 

হাতে গ্রিয়া পড়িতেছে। জোর যার মূলুক তার-_আদিম সমাজের 
কথা । বর্তমান সমাজে জোরের জায়গায় অর্থ বসান যায়। সমাজে 



১২০ পরা বশর 

যদি ইহাদের প্রতিপত্তি শুধু অর্থের জন্য না হইত, তা! হ*লে 
কোন কথা থাকিত না । অর্থোপার্জনের প্রণালীট৷ তুচ্ছ করিবার মত 
বস্ত নয়, কারণ উহা শুধু উপাঙ্জকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, 
সমগ্র সমাজ-জীবনকেও করে । একট! কথা হয়ত এরূপ বলা 

হইবে যে, যার] বর্তমান যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে 
নাই, যার] জীবন-যুদ্ধে পরাজিত, তারাই বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধী 
ও সমালোচক | ইহ! কতক পরিমাণে সত্য হইলেও একথা জোর 

করিয়াই বলিতে হইবে বে, অন্যায়ভাবে প্রভৃত-অর্ধোপাজ্জনকারী 

সমাজপতিদের দৃষ্টাস্ত লক্ষ লক্ষ সাধারণ লোকের পক্ষে মারাত্মক এবং 
একদিনের জন্য নয়, বহু দিনের জন্য । নিরবধি কালের কষ্টি- 

পাথরে জীবন-যাতার ধারাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে বৈ কি। 

একথাও সত্য নয় ষে, অর্থশান্ত্র বা অর্থশান্ত্রীর নিকট নৈতিক 

প্রশ্নের কোন স্থান নাই। আসলে প্রত্যেক বিজ্ঞান ব! বিছ্য/ আমাদের 

মনের রঙে অঙ্গরঞ্জিত। আমর] সমাজকে যে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া 
দিতে চাই, তাই আমাদের কারধ্যপ্রণালী স্থির করিয়া দেয়। এত 

বড় ইংরেজ অর্থশান্ত্রী মাশ্যাল, ধিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখিয়া 

গিয়াছেন, তিনি তার আধিক মহাভারতে খৃষ্টান ধর্মের মহিমা 

কীর্তন করিতে একটুও ঘিধাগ্রন্ত হন নাই। পিগুর মত চিস্তাবীর 
ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদকে স্বতঃপিদ্ধ ও মঙ্গলজনক বলিয়া ধরিয়া 

লইয়াছেন। লর্ড কেইন্স্ সমৃহতন্ত্বাদী সমাজকে আদৌ স্বীকার না 
করিয়া বু কাধ্যকরী পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আজকার দিনে 

কোন সমাজবৈজ্ঞানিক নীতিঘটিত প্ররশ্নরকে আথিক ব্যাপার হুইতে 
বাদ দিতে পারেন না। 

জাতির মেরুদগুকে শক্ত করা দ্রকার। কিন্তু সেই শক্তি 

খর্জন করা কঠিন সাধনার বিষয়। আজ পথে প্রলোভন এত বেশী, 
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পথ এত পিচ্ছিল যে, পদে পদে পতনের সভাবনা। প্রশ্ন হইবে, 
সমগ্র জগতে যখন নৈতিক আদর্শ শ্লান, তখন ক্ষুদ্র, তীরু, দুর্ববল 

বাঙ্গালীর পক্ষে সেই প্রশ্নকে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি? 

গড্ডলিকাপ্রবাহে গা তাসাইয়া দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? 

কিন্ত নিরবধি কাল বড় নিুর কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথবে ঘসিয়া 

একদিন জাতির মূল্য নির্ণাত হইবে। আপাত সফলতার আনন্দে 
প্রদ্ধীপের নীচের অন্ধকারের কথা ভুলিয়া! গেলে চলিবে না। যে 

খাগ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল, তা উচ্চতম দরে বিক্রয় 

করিয়া কেহ কেহ কোটিপতি হইতে দ্বিধা করে নাই। অনেক 

অসরল পথে বহু ব্যক্তি বিস্তর উপাঞ্জন করিয়া দশ্জনকে চোখ 

রাঙ্গাইতেছে। কিন্ত তা মনুষ্যত্ব ণয়। তা শেষ কথাও নয়। অর্থশান্্র 
চাহে দ্ারিত্য দূর করিতে, দেশের এরশ্বরধয, বহু গুণ বৃদ্ধি করিহ্ছে, কিন্তু 

জাতির মধ্যে কতকগুলি অমানুষ শুষ্টি করিয়া! ও তাদের প্রাধান্য 

বাড়াইয়! দিয়া নহে। যা সত্য ও মঙ্গলের পথ, অর্থোপ:জ্ঞনের 

বেলাতেও তা ত্যাগ করা চলিবে না। সৎ পথেই জাত'য় জীবনকে 

প্রবাহিত করিতে হইবে । তাতে আপাতত যত ক্ষতি হোক্, ভনিব্যতে 

জাতিকে দৃঢ় ও উন্নত করিবে। 



বাংলার কৃষি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 
অধ্যাপক শ্্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বীস, এম্. এস্-সি. 

কুষিজাত সম্পদের দিক্ দরিয়া বিবেচনা করিলে বাংলার মধ্যবিত্ত 

সম্প্রদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, _0১) নিজের ভূমি-উৎপন্ধ 
রুধি-সম্পদ ধাহাদের আছে তাহার] ও (২) তাদ্ুশ দ্রব্যপম্পদ খাহাদের 

নাই তাহারা । ইহাদের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের বুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতৃ 
সাধারণ দুরবস্থা এবং ভবিত্যৎ সস্তাব্য পরিস্থিতি ও গ্রহণীয় কম্মপদ্ধতি 

সন্ধে এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। 

ধাহাদের কৃষিজাত সম্পদ আছে এমন মধ্যবিত্ুগণের বহু ভাগ' 

আছে। কাহারও অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কাহারও কোনরূপে দিন 

চলিয়' ঘায়, কাহারও বা তেমন চলে না, কেহ বা কেবলমাত্র এ 

সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া* আনুষঙ্গিক ভাবে 
সামান্য ব্যদসানু, চাকুরী প্রভৃতি দ্বার! অল্প বা বেশ কিছু 'উপায় 

করেন। কেহ স্বয়ং জমি চাষ করেন, কেহ বা বগা-প্রথায় জমি 

চাষ করাইয়া উৎপন্ন শস্তের অংশ গ্রহণ করেন ইত্যাদি । যাহা 

হউক, আধথিক ব্বচ্ছলতার দিক্ দিয়া এই সকল মধাবিত্ত লোকদ্িগকে 

তিন ভাগে ভাগ করা! যায়,(১) উচ্চ মধ্যবিভ, (২) মধ্য মধ্যবিত্ত 

ও (৩) নিন্ন মধ্যবিত্ত । উচ্চ মধ্যবিত্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বর্তমান 

যুদ্ধপরিস্থিতির স্থযোগে বেশ কিছু অগ্ছন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে 
তাহার! আর মধ্যবিত্ত না থাকিয়া সম্ভবতঃ ধনীর পধ্যায়েই পড়িবেন। 
আর অনেকেই আছেন ধাহাঘ্বিগকে ব্যয়ের মাত্র! অধিক হইলেও 

আধিক অভাবের মধ্যে পড়িতে হয় নাই। উহাদের সম্বন্ধে এখানে 

বলিবার কিছু নাই । যে সব মধ্যবিভ ব্যক্তির সংসার কষ্টে চলিতেছে: 
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এবং যে সব নিয় মধ্যবিত্ত বীচিয়! আছেন বটে. কিন্ত দারিদ্যের 

কশাধাতে জঙ্জরিত হইতেছেন তাহাদের সম্বদ্ধেই কিছু বলিতেছি। 

গ্রামা পাঠশালা, মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অল্প 
বেতনের শিক্ষক, গ্রা মের দোকানের কশ্খচারী, গ্রামের পোষ্ট অফিসের 

পোষ্ট মাষ্টার, গ্রামের জমিদারের তহশীলদার প্রভৃতির আধিক অবস্থা 

আলোচনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। অনেক স্লে ইহাদের 
সামান্য জমি আছে। তাহা হইতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বর্গাপ্রথায় চাষের 

দ্বারা যাহা আয় হইত, তাহা হইতে সন্বংসরের আহাধ্যের ব্যয় 

আংশিক সম্কুল্গণন হইত। চাকুরী দ্বারা যাহা কিছু অজ্ভিত হইত 

তাহাতে অন্ত ব্যয় সঙ্কুলান হইত । আজ তাহাদের কি অবস্থা! 

চাকুরী দ্বার যাহ? আয় হইত তাহ বর্তমান কাব্যত: কিছুই বৃদ্দিপ্রাপ্ত 

হয় নাই, কিন্ত ব্যয় চতুগুণ বদ্ধিত হইয়াছে। ক্ৃতরা অপস্কারাদি 
যাহ! ছিল তাহ] বিক্রয় করিতে হইয়াছে, কোথাও বা বাধা হইয়! 

ভূসম্পত্তিও বিক্রর কগিতে হইব্াছে। কিন্ত ইহ? ছুই এক মাসের 

ব্যাপার নহে ঘে তাহার পরে আবার সাম্লাইয়া লইবেন। 

বৎসরের পর বৎসর এইরূপ চলিতেছে । রোগ হইলে রোগীর পথ্য 

সংগ্রহের পয়সা নাই, ডাক্তার ডাকিবার ক্ষমতা ত নাই-ই। মজুরের 

মজুরী চতুগ্ড ণ, বষ্ঠগুণ, অইগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; কষকের কৃষিজাত 
ভ্রব্যের মূল্যও তিন, চারি বা পাচ গুণ বাড়িয়াছে, কিন্ত এ সমস্থ 
শিক্ষক প্রভৃতির আয় কার্যত: কিছুই বাড়ে নাই। মজুর, কুক 

প্রভৃতির জন্য অনেক দরের কথা শুনা যায, কিন্ত এই সব 

মধ্যবিতদের জন্য সহান্ভৃতির' কথ] কদাচিং আলোচিত হইতে 

দেখা যায়। অনেক পরিকল্পনার কথা শুনা গিয়াছে, কিন্ত ইহাদের 

উন্নতির কথা কোন পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া 

শুনি নাই। 



১২৪ পরা বলের 

এই সব ব্যক্তিদের অপেক্ষা যাহাদের অবস্থা একটু ভাল 
তাহাদের অনেকে হয়ত স্থানান্তরে কার্যোপলক্ষে থাকেন। ইহাদের 
একটি বিশিষ্টাংশ কলিকাতায় বিগ্যালয়ে শিক্ষকতা, অফিসে কেরাণী- 

গিরি দোকানে কশ্মচারী প্রভৃতির কাজ করেন এবং সেজন্য কলিকাতা 

না সহরতলীতে ইহার্দিগকে বাস করিতে হয়। কাহারও পরিবার 
পরিজন সঙ্গে থাকেন, কাহারও গ্রামের বাড়ীতে থাকেন । ইহাদের 
যে কষ্ট কম তাহা নহে। উহারা উত্তরাধিকারহত্রে ষে দৈহিক 

শক্তি পাইয়াছিলেন এখন তাহা ক্ষর করিয়! জীবন ধারণ করিতেছেন । 
মা যঠির অন্তগ্রহগুলি পুষ্টির অতাবে যতই লঘু হইতেছে, নিগ্রহের 
ভার ততই গুরু হইতেছে যৌবনটা উহাদের কাছে অলীক স্বর 

হইয়াছে, অকালে বার্ধক্যের অবসাদ উহাদ্বিগকে আশ্রয় করিয়াছে, 
জীবনসন্ধ্যার বিভীবিকা1 ইহাদের প্রফুল্তাকে চিরদিনের জন্য 
নির্বাসিত করিয়াছে । 

যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া এ মশ্বস্তদ অবস্থার উদ্ভব হইলেও ধুদ্ধই 
ইহা ঘটাইয়াছে, না, মান্তষেই ইহা! ঘটাইয়াছে, না, মধ্যবিত্গণের 
'দৃষ্ট ইহা ঘটাইয়াছে তাহা! কে বলিবে? দেখিয়! শুনিয়া মনে হয় 
যেন সকলে একত্র হইয়াই এই ব্যাপার সাধন করিয়াছে । ইহ! 

হইতে আপাততঃ উদ্ধার পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
না। আশাই মান্ষের জীবন। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, 
অনেকেই ইহ! আশ! করিতেছেন-_ুদ্ধ সমাপ্ত হইলেই সকলের সখ 
ছুঃখকষ্ট দূরীভূত হইবে। কিন্ত মান্য আর অদৃষ্টকে তাড়াইবে কে 
বুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আর যুদ্ধ শীপ্র শেষ হইলে 
যে আবার শীঘ্রই নৃতন আর একটি যুদ্ধ আরম্ভ হইবে না, তাহাই বা কি 
করিয়। বলিতে পারি। আর যদি বুদ্ধের শত্র পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবন! 

না] ঘটে, তাহা! হইলেও যুদ্ধোন্তর কালে মধ্যবিত্তগণের অবস্থা যে 



সধ্যব্তি সম্প্রদায় ১২৫ 

আপনা-আপনিই উন্নত হইয়া বাইবে এইরূপ আশা করা বায় না। 

দেশের অবনতি আর তথাকখিত উন্নতি যাহাই ঘটুক না কেন, 

মধ্যবিত্গণ যেন ছুঃখকষ্টের জন্যই প্রস্তুত থাকেন। দু:খকষ্টের 
পরিমাণ সাময়িক কম বা বেশী হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান অবস্থায় 

শীঘ্রই যে ইহার লাঁঘব ঘটিবে তাহ! আমার মনে হয় না। 

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি কোন উপায় নাই! নিরুপায়ের 

উপায় যিনি, মনে মনে তীহার শরণাপন্ন হওয়াই প্ররুষ্ট উপায়। 
মধ্যবিত্রগণকে বহিদ্বার বন্ধ করিতে হইবে_ অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য । 
গবর্ণমেণ্টের পরিকর্নিত বুলি, কংগ্রেসের সছুপদেশ, হাতুড়ি-কান্তের 

সাম্যবাদ, নিক্ষশ্মীর বাগাড়ম্বর, এ সব কর্ণকুহরে স্থান দেওয়া! দুরে 

থাকুক, কর্ণের প্রাস্তভাগেও যেন তাহারা না আনেন। তাহার! 

আত্মশক্তির উপর নির্ভর করুন, আত্মশক্তিকে উদ্ব,দ্ধ করিবার চেষ্টা 

করুন, সকল আত্মায় বিনি আত্মা, যিনি বিপদ্ভগ্রন তিনি অবশ্যই 
শক্তি সঞ্চার করিবেন। তিনি সকলকেই বিপদ হইতে উদ্ধার 

করিবেন, ভাবী বিপদ্ নিবারণ করিবেন। নুতরাং তাহার দিকে 
দৃষ্টি দ্রিতে হইবেই। 

তবে কি সকলেই হাত পা গুটাইয়৷ পরমাত্মার ধ্যান করিতে 
থাকিবে? না, তাহা! নহে। পৃথিবী যেরপ কোটি কোটি যোজন 

দুরে থাকিয়াও গ্রবনক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মেরুদণ্ডের 

চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থধ্যের চতুদ্দিকে ভ্রমণ. 
করিতেছে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিও সেইরূপ ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির 

. রাখিয়া নিজের সাংসারিক কর্শ করিবেন এবং সেই সঙ্গে যথাশক্ি:, 

দেশের ও দশের হিতসাধনে বত্রবান্ হইবেন । 

ব্যাপারটি জটিল হইলেও দ্রিকৃদর্শনের মত বলিতেছি যে, নিজের 

দেহ ও মনের উন্নতি জন্য, আম্মশক্তির স্করুণের জন্য সংষম ও 



১২৬ পর্ণাশ বওসর 
'অনলসত! অভ্যান করিতে হইবে এবং ভরণপোষণের জন্য প্রধানভাবে 

গো-পালন ও কিকাধ্য অবলম্বন করিতে হইবে । গৌণভাবে অন্ত 

যাহা কিছু সম্ভব হয় করিতে হইবে! ভরণ-পোষণের জন্য কোনও 

দৈহিক শ্রমকে দ্বণার চক্ষে দেখিলে চলিবে ন1। আত্মসম্মান সম্বন্ধে 

বিপথ্যয়গ্রস্ত বুদ্ধি সর্ববথা বর্জন কারতে হইবে । বর্তমান পরিদৃশ্তমান 
যে সামাজিক কুপ্রথা, সারে চাখিশত জাতির যে বিষবুক্ষ হহার 

মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে । আর বর্তমান শিক্ষাধাগার পরিবর্তন 

করিতে হইবে । বিজ্ঞান প্রভৃতিকে উঠাইয়া দেওয়ার কথা৷ বলিতেছি 

না। ধাহাদের হাদয় শুদ্ধ, অপরের ছুঃখে ধাহাদের হাদয় ধিগলিত 

হয়, ধাহার! প্রচুর মনীষাসম্পন্ন তাহারাই এ ব্যবস্থা করিবেন। দরিদ্রের 
জন্ত যে সমস্ত ধনীর প্রাণ কাদে তাহারা যদি আধুননক বিদ্যালয়, 
দাতব্য চিকিংসালয় প্রভৃতির জন্য বেশী অথব্যয় না কাপয়া গ্রামে 

গ্রামে পুষ্করিণী খনন করাইয়) জপলদান করেন আর উপযুক্ত মধ্যবিত্ত 
ও অন্যান্য দরিদ্র জনকে সব গাভী দান করেন তাহা হইলে 

তাহার) দেশের অতুলনীয় হতসাধন কারবেন। 

জানি, ধাহাদের হাতে অর্থ, যাহাদেপ হাতে আপেয়াস্ত্র, ভড়ো- 
জাহাজ, ডুবো-জাহাজ, যাহার্দের হাতে উড়ো বোমা, বিষবাস্প, 

যাহাদের হাতে যানবাহন, তার-বেতারের সরগ্াম, তাহাদের শক্তি 

শুমালয়ের মত উচ্চ। কিন্তু ইহাও জানি, উহা! পাপমলিন অজ্ঞানের 

সপ; পুণ্যজ্ঞানের বজ্রাঘাতে উহা! এক মুহুর্তে চর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 

যাইবে। কুধিরলোলুপা মায়ার রুধিরতৃষ্ণ শীদ্র দূর হইবে না, 

ছিন্নমন্তার পুনরভিনয় হয়ত সকলে শীত্রই দেখিতে পাইবেন । 



ভারতের বর্তমান ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় 
শ্রীসত্যরঞ্জন বিশ্বাস, এম. এ, এ আই. আই. বি. 

গত মভাবুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষে অন্তান্ত বছ ব্যবসায়ের ন্তায় 

ব্যাঙ্ষব্যনসায়েরও বছল প্রসার হইয়াছে । ৩৫৪০ বৎসর পূর্বেও 

জনসাধারণের নিকট ব্যাঙ্ক বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। 

তংকালে ইহা সাধারণতঃ ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিওয়ালাদের প্রতিষ্ঠান 

হিসাবে গণ্য হইত এবং সাধারণ ব্যক্তি ইহা হইতে দূরেই অবস্থান 
করিত। অবস্ত তৎকালীন ন্যাস্কসমুহের গঠন ও কার্ধ্যপ্রণালী 
সাধারণলোকের উৎসাহ ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করে নাই, 

একথ! সত্য । বস্ততঃ ভাহণদের ইহার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ 

অধিকাংশ ব্যাঙ্কই বিদেশীর ছার! অধিকৃত ও পরিচালিত ছিল । কিন্ধ 

বিগত ২৫৩০ বৎসরের মধ্যে দেশীয় বহু ক্ষুদ্র ও নাতিবুহৎ ব্যান 

প্রতিষিত হইয়! জনসাধারণের দৃষ্টিন্্গী পরিবর্তন করির়1 দিয়াছে 
আজকাল সাধারণ ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন আথিক 

ব্যাপারে ব্যাক্ষ-ব্যবসায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে 

এবং এই ব্যাঙ্ক-কারবার-মনোবৃত্তি ক্রমশঃই সমাজের পর্বস্তরে বিস্তার 
লাভ করিতেছে । উপস্থিত প্রবন্ধে আমর1 ভারতী ব্যাঙ্ক-প্যব্সায়ের 
বর্তমান অবস্থা সন্বন্ধেই আলোচন! সীমানদ্ধ রাখিব । 

ব্যাঙ্কের বর্তমান অবস্থা ছুইভাবে আলোচিত হইতে পারে 

প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা গঠন-প্রণালী, আয়ু, আধিক অবস্থা 
ও দেশ-বিদেশে তাহাদের সম্মান ইত্যাদি বিচার করিয়া 

এবং দ্বিতীয়তঃ, এই বর্তমান ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা আমাদের কুদি, শিল্প 



১১৮ . পুর্চাশ বসর 

ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত জীবন ও ব্রাষ্্িক স্বার্থ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রের 

সর্ব-অবস্থার প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম কিন! তাহা নিদ্ধারণ 

করিয়া 

বর্তমান ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কয়েকটি বিভিক্ন দপ ও পধ্যায় 

পরিদৃষ্ট হয় । এদেশীয় যাবতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে কতিপয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে । সর্বপ্রথম রিজার্ভ ব্যাস্ক। বিশালতায় 

ও প্রাধান্তে ইহা সর্বপ্রথম হইলেও ইহার আবির্ভাব সর্বশেষে । 

ইহাই আমাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় তথা সমুদয় আথ্িক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছে । বস্ততঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই নিদ্দি্ট উদ্দেশ্ট লইয়াই সষ্ট। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ হিসাবে ইহা! আমাদের মুদ্রানীতি, বিনিময়নীতি ও 
ব্াঙ্কব্যবসায়ের নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 
সম্প্রতি কাগজী মুড! (79501: ০06০5 ) বাহির করিবার ক্ষমত। 

একমাত্র ইহার উপর ন্তস্ত হইয়াছে । তছৃপরি ইহা গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক 

অর্থাৎ কেন্দ্রীর ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ব্যাঙ্ক । গবর্ণমেণ্ট ব্যাস্ক 

অর্থ এই নয় বে, ইহা গবর্ণমেণ্টের অর্থে হ্ুষ্ট। পরস্ত ইহা একটি 

অংশীদারী প্রতিষ্ঠান । সাধারণের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া ইহার 

মলধন সংগৃহীত । তবে ইহার পরিচালনা-নীতির উপর গবণমেণ্টের 

যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান । 

রিজাভ ব্যাঙ্কের পরেই ভারতীয় ব্যাঙ্ক জগতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
স্কান। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককেই বৈদেশিক পদ্ধতি অনুযায়ী স্থাপিত 
ভারতের প্রথম ব্যাঙ্ক বল! বাইতে পারে । প্রথম অবস্থায় ইহার অন্য 

নাম ছিল; মাত্র গত ২৪ বৎসর যাবৎ ইহা! বর্তমান নামে পরিচিত 

হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থষ্ট হওয়ার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
গবর্ণমেপ্ট ব্যাঙ্ক হিসাবে কাধ্য করিত এবং বর্তমীনও ইহা রিজার্ভ 

ব্যাক্কের এজেন্সী কাধ্য করিবার আইনানুমোর্দিত অধিকার পাইয়াছে। 



ব্যাক বএবসার ১২৯ 

এক সময় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের পর্যায়ে উন্নীত 
করার প্রস্তাবও হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অংশীদারগণের অধিকাংশই 
অ-তারতীয় বলিয়! এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিয়ে বৈদেশিক বিনিমন্র ব্যাঙ্কগুলির 
( 5%015978০ 3৪003 ) নাম উল্লেখষোগ্য। ভারতের আসন্তজ্জাতিক 
বাণিজ্যে টাকার যে লেনদেন ও আধিক চাহিদা হয় তাহা এই 
ব্যাঙ্কগুলি মিটাইয়! থাকে । বিনিময় কার্য ইহাদের প্রধান উদ্দেট 
হইলেও ইহাই তাহাদের একমাত্র কার্য নয়। রিজার্ভ ব্যান্ক সৃষ্ট 
হওয়ার পূর্বের ইহাদের কাধ্যকলাপের উপর কোনও বূপ হস্তক্ষেপ 
করা হইত না। অধুনা অনেকন্থলে বিনিময় ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে হইয়াছে । তথাপি ভারতীয় ব্যাঙ্কের 
বিনিময়-কার্ধ্য-প্রচেষ্টার ইহারা প্রবল প্রতিদন্ী । ইহাদের অগাধ, 
সম্পত্তি ও সংঘবদ্ধতা ইহাদ্িগকে একটি বিশেষ সুবিধা ও প্রাধান্তের 

স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 
শ্রেণীবিভাগের চতুর্থ পর্যায়ে এতদ্দেশীয়, যৌথকারবার- বিশিষ্ট 

বাহ্ছসমূহের (0০10 50০০ 89103 ) স্থান | সমবায় খণদান 

সমিতিগুলি ( 0০-095:80৮5 05010 5০০160163 ) গবর্ণমেন্টের 

সাহায্যে ও তত্বাবধানে পুষ্ট হইয়| ব্যাক্ক-ব্যবপায়ের কতকট৷ স্থান 

অধিকার করিয়া রহিয়াছে । শ্রেণী-বিভাগানুষায়ী ইহাদ্িগকে পঞ্চম 
পর্য্যায়ে ফেল! যাইতে পারে। ইহা ব্যতীতও এদেশে লোন অফিস, 

পোষ্অফিস-চালিত সেভিংস বিভাগ, যহাজনী কারবার প্রতৃতি 

বহুপ্রকার প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। সেগুলি প্রকৃত ব্যাঙ্ক আখ্যা প্রাপ্ত 
না হইলেও অনেকাংশে ব্যাঙ্কের অচুকূপ কাধ্যেই রত আছে। 

ভারতীয় ব্যাঙ্কের ইতিহাসে জয়েন্ট ইক ব্যাক্ষগুলির (দেশীয় 
জাধুনিক ব্যাক্কসমূহকে এই নামে অভিহিত করা হয়) অগ্রগাতি 



১৩০ পথ? শা বসুর 

সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকরধণ করে। ১৯৩০-৩৭ সালে যে সমস্ত 

ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহাদের নংখ্যা ৩১ 

হইতে ৪২ হইয়াছে। আর যে সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ১ 
লক্ষের অধিক অথচ ৫ লক্ষের অনধিক তাহাদের সংখ্যা ৫৭ হইতে 
৭৪-এ ফ্রাড়াইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কসমৃহের আমানতী টাকার 
পরিমাণ উক্ত সময়ে ৬৩ কোটা হইতে ৯৮ কোটাতে উঠিয়াছে। বড় 
বড় ব্যাঙ্কের এই উন্নতি সম্তোষজনক হইলেও যদি ক্ষুত্র-বৃহৎ 

সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কের গড়পড়তা হিসাব ধরা যায়, তাহ] হইলে এই 
উন্নতি ততটা প্রতীয়মান হয় না। নিম্ে এই ছুই প্রকার ব্যাক্কের 

গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হইল। 
ঠ ঙ ১৯৩০ ১৯৩১ ০৩২ ৩৩ ৩৪ 7৩৫ 7৩৬ 

মুলধন ও রিজার্ভ £-_- 
১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৭ ১৪২ ১৪'৭ ১৫৫ কোটি টাকা 

আমানত £-- 

৬৭'৭ ৬৬১ ৭৬৩ ৭৬৪ ৮১৯ ৯০* ১০৩৭ এ 
মোট-_- 

৮১ ৭৯৫৮৯৮৯০১8৬ ১০৪ ৭১১ ঁ 

অবশ্ঠ আমানতী টাকার যে ক্রমবৃদ্ধি আমরা এই তালিকা হইতে 

দেখিতে পাই তাহা! একেবারে নৈরাশ্তজনক নহে। কিন্তু অন্ান্ত 
সত্য দেশের সহিত তুলনায় এই পরিমাণ নিতাস্তই নগণ্য। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোকের ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 

১২২৪২ টাকা, ইংলণ্ডে জনপিছু ৮২৯ টাকা, কিন্তু ভারতবর্ষে জনপিঙু 
আমানতের পরিমাণ ১*২ টাকা মাত্র। অবশ্ত ইহাও স্বীকার্ধ্য যে, 
উক্ত ছুই দেশের তুলনায় আমাদের জাতীয়' আয় প্রায় অনুরূপ 
নগণ্য ৷ 



ব্যাঙ্কা-বাবলায় ১৩১৬ 

ভারতের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের আধিক অবস্থার একটি তালিকা 

শির দেওনা! হইল। ইহা হইতে আমাদের জয়েন্ট ই্টক ব্যাঙ্কমূহের 
অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্িং ধারণ পাওয়া যাইবে । 

ব্যাঙ্ক মূলধন রিজার্ভ আমানতী টাকা ও 
মোট দায় টাকা 

১। সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইগ্য়া 
১১৬৮১১৩১০০০ ৪৯৮১৩ ৫৪০০৩ ৩৫১৯৬১৪৩১০৩ ০০ 

২। ব্যাঙ্ক অব. ইত্ডিয়া 
১১০০১০০১০০০ ১১২৫১১৭১০০০ ১৪৯১২৬১১৯১০০৪৩ 

৩। এপাহাবাদ ব্যাঙ্ক 

৩৫১৫০৩১০৩০৩ ৫৭১১১১০০৩০০ ১১১৬৯১১৩১০০৩ 
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প্রদত্ত তালিকার সর্বশেষ অঙ্কটিই আমাদের আলোচনার পক্ষে 

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । ইহা হইতে আমরা এই দেখিতে পাই যে, 

'আমাদের দেশের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের মিলিত সম্পন্তির পরিমাণ প্রায় 

৮২ কোটি টাকা । ইংলগ্ডের প্রথম পাঁচটি ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্রতম ন্যাশান্যাল 

প্রতিন্সিয়েল ব্যাস্কের আধিক অবস্থা গত ১৯৩৭ সালে নিম়রূপ । 

মূলধন ৯১৪৭৯,০০০ পাউগ 
রিজার্ভ র্ ৮১৫০০১০০০ » 

সামানত ও মোট দায় ৩৪৮১৬২২১০০০ 9 

টাকার হিসাবে ধরিলে এই ব্যাঙ্কের সম্পত্তির পরিমাণ অন্যন 

9৫০ কোটি টাকা । আমাদের দেশের প্রথম ৫টি ব্যাঙ্কের মিলিত 



১৩২ পথ্গাশ বহসর 

সম্পত্ির পরিমাণ ইংলগ্ডের প্রথম পীচটির ক্ষুদ্রতম ব্যান্কের 
সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশেরও কম। 

ব্যাক্ষের জগতে আমাদের স্থান কোথায় তাহার মোটামুটি ধারণা 
ইহ] হইতে পাওয়া যাইবে । আস্তর্জীতিক বিনিময়-কার্য্যে রত আছে 
এমন একটিও ভারতীয় ব্যাঙ্ক নাই। অথচ ইহা! ব্যাঙ্ব-ব্যবসায়ের যে 
সর্বাপেক্ষা লাতজনক কারবার ( যদিও সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনকও বটে ) 
সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই একমত । এদেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের 
অর্থের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতাই যে এজন্য প্রধানতঃ দায়ী, এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই । গবর্ণমেন্টও সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নহে । কিন্তু গবর্ণমেপ্ট ও 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা কালে একট কথা আমর: 
প্রায়ই বিস্বৃত হই যে, আন্তজ্জীতিক ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যাঙ্করমূহের যে 
সন্ত্রম থাকা আবশ্ক তাহা আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কলমূহের নাই। 
ইহা লঙ্ঘার কথা বটে, কিন্তু ইহাই প্ররুত ঘটনা । বিনিময় ব্যাঙ্ক- 
সমূহের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি কেবলমাত্র অর্থের উপর নিতর করে ন'। 
আমাদের রাজনৈতিক পশ্চাদ্বপ্িতার প্রতিক্রিয়া এদেশীয় ব্যান্থ- 

সমূহের আস্তজ্জীতিক বিনিময়-ব্যবসা-প্রচেষ্টা ব্যাহত করিতেছে। 
কিছুকাল পূর্বে সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব. ইগ্ডিয়! বৈদেশিক বিনিময় কার্যে 
ব্যাপৃত হওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা ত্বূপ লণ্ডনে একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা 
করে। কিন্ত অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে সে বাবস! গুটাইতে হয়। 

ইহা অতীব ছুঃখের, সন্দেহ নাই। 
তারতীয় জয়েন্ট রক ব্যাঙ্কসমূহের সম্পদের স্বল্পতা বেখাইয়াছি 

ইহার জন্ত আমাদের আর্থিক দুরবস্থা মূলতঃ দায়ী। অপর পক্ষে 
ব্যাক্কলমৃহও একেবারে দোষমুক্ত নহে। তাহাদের কার্ধ্যপদ্ধতি ও 

গঠনপ্রণালী বছুলাংশে তাহাদের উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাধা দান 
করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে । ব্যাঙ্ম পরিচালনায় যে একটি 
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বৈচ্জানিক নীতি অন্ুহ্ুত হয় এবং পরিচালনা কার্য্ের নিষিত্ত যে 

শিক্ষার প্রয়োজন ইহা প্রথমাবস্থায় দেশীয় কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতই ছিল 

_ এমন অনুমতি হয়। বর্তমানেও যে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপল 

হইয়াছে তাহা প্রতীয়মান হয় না। সেই হেতু আমাদের দেশে বছু 

ব্যা্ই ফেল করে। অথচ অনেক স্থলেই দেখ। গিয়াছে, ব্যাঙ্ধ 

ফেলের কারণ অসাধুতা নহে-_-অজ্তা ॥ বহু ব্যাক্ক কারবার গটাইয়া 
তাহাদের সমস্ত দায় পুরাপুরিতাবে মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে । এলব 

স্থলে সাঁধুতা ও বিশ্বস্ততার সহিত কাধ্য পরিচালিভ হইলেও 

পরিচালনা-নীতিতে এমন কিছু গলদ ছিল যেক্জন্ত একট| সামা ন্য 

'আকম্মিক বিপদের ধাবা! এ সব ব্যাঞ্ধ সামলাইতে পারে নাই। 

ইদানীং ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কিছু হাস পাইলেও তাহার সংখ্য! 

নিতান্ত নগণ্য নহে। ১৯৩১-৩৭ সালের মধ্যে ২৩৭টি ব্যান্ককে 

কারবার গুটাইতে হয়। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের মূলধন মোটের উপর 
১ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। প্রদেশ হিসাবে দেখা যায়, পাঞ্জাবেই ব্যাস্ক 
ফেলের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক । তৎপরে ক্রম হিসাবে যুক্ত প্রদেশ, 

বোম্বাই ও মাত্রাজ প্রদেশ। বাংলাদেশের অসংখ্য লোন অফিস 

জয়েপ্ট ইক ব্যাঙ্কের পধ্যায়তৃত্ত নহে। 
এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে 

অতিশয় বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অধিকন্তু 

আমাদের দেশের আধুনিক ব্যাঙ্কের সংখ্যাল্পতা লক্ষ্য করিলে এই 
দুরবস্থা আরও শোচনীয় ভাবে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ৪০ কোটী 

নরনারী-অধ্যুবিত এই ভূভাগে সর্বস্তদ্ধ ২০০০এর বেশী আধুনিক 

ব্যাঙ্ক নাই। দেণীয় রাজ্য সমেত ভারতে ২৩১৬টি সহর ও প্রায় 

লক্ষ গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৮০০টি স্থানে যুদ্ধের পূর্বের 

হিসাব অন্গুলারে আধুনিক ব্যাঙ্ক আছে। কাজেই এখনও তারতে 



১৩৪ পরথচাশ বৎসর 
ব্যাঙ্ক প্রসারের কত বৃহৎ সুযোগ ও স্থবিধা রহিয়াছে তাহ। ইহা 
হইতে সহজেই অনুমেয় । 

জয়েণ্ট, ট্রক্ ব্যাঙ্কগুলির পর এদেশীয় সমবায় খণদান সমিতিগুলির 

(0০-000950৮5 00:6৭ 9০9০0150158) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত যুদ্ধের পূর্বের ষ্ট্যাটটারী রিপোর্ট হইতে 

আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে সর্বশ্ুদ্ধ ৭৮২৫৩টী কৃষিসংক্রান্ত 
সমবায় খণদান সমিতি (১1001600181 00-070618055 0601 

9০০16058) আছে। তন্মধ্যে প্রায় একতৃতীয়াংশ চতুর্থ ও পঞ্চম 

শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ সেগুলি হয় ভালভাবে কাজ করিতেছে না, 

অথব] ব্যবস! প্রায় গুটাইবার উপক্রম করিতেছে । এই সমস্ত 

খণদান সমিতির সভ্যসংখ্যা ২৫৫২৬২৩ জন। এই সমস্ত সমিতির 

কাধ্যকরী মূলধন ৩০.৭৫.৪৪.৬৬১ টাকা। ইহার মধ্যে আদায়ীরুত 

মূলধন ৩। কোটা ও রিজার্ভ ফণ্ড ৬ কেণটী টাকা। ১৯৩৫-৩৬ 

সালে কো-অপারেটিভ, ব্যাস্কগুলি মেম্বাগণকে ৫ কোটা টাকা 

খণ দিয়াছিল এবং অনুরূপ পরিমাণ অর্থ মেম্বারদিগের নিকট হইতে 

আদায় করিয়াছিল। গ্রাম্য কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য 

কৃষক তথা কৃষির উন্নতি সাধন অর্থাৎ কৃষকেরা যাহাতে মহাজন- 

দিগের নিকট হইতে অত্যধিক স্থদে কঙ্জ না লইয়া ব্যাঙ্প্রদত্ত অল্প 

স্থদের খণের সুযোগ গ্রহণ করে। এই ব্যাঙ্কগুলির বাংসরিক 

কর্জদাদন মোটামুটি ৫ কোটী টাকা। কৃষি-কাধ্যের জন্য ভারতীয় 

কষকের খণ-চাহিদার ইহা একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং 

অন্রসন্ধান সমিতি (0600581 7380].178 50001: 0010120106৩) 

হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন, ভারতীয় কষকের মোট খণের 

পরিমাণ ১০০* কোটী টাকা । তন্মধ্যে আমর! দেখি যে, মোটামুটি 

২৫ কোটী টাকার জন্ত তাহার সমবায় খণদান সমিতিগুলির নিকট 
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বায়ী। ইহা হইতেও ভারতের কৃষিখণ চাহিদার যোগীনক্ষেত্রে 
সমবায় ঞণদান সমিতিসমূহের অ-প্রাধান্যত! স্থচিত হয় । 

কিছু কাল পূর্বে যে বিশ্বব্যাপী আধিক সঙ্কট দেখা গিয়াছিল 
তাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হাস 
পাইয়ানছিল। স্বভাবতই তাহার ধাক্কা সমবায় সমিতিগুলির উপর 
তিত হয় এসং তাহাদিগকে বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হয়। 

এই ক্ষতির ফলে অনেক সমিতিকে লিকুইডেশানে যাইতে হয় এবং 
এই লিকুইডেশান-প্রাপ্ত সোসাইটার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
কে । অবশিষ্ট সমিতিগুলি এই আঘাত সহা করিয়া! লইলেও 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেকটা জীবন্মংত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। 
তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই আবদ্ধ এবং অনেকক্ষেত্রে হাতে মজুদ অর্থ 
দ্বারা দিনকার-দ্িন কিছু কাজ করিয়া, নামেমাত্র বাচিয়া রহিয়াছে । 

রুষকের আধিক দুরবস্থার দরুণ বহুদিন পূর্বেব কৃত খণসমূহও পরি- 
শোধিত হয় নাই। মেম্বারগণ টাকা দিতে না পারায় প্রাথমিক 
সোসাইটামমূহ সেণ্টাল ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের গৃহীত কর্জের টাকা! 
দিতে পারে নাই এবং ঠিক উক্ত কারণে সেপ্টাল ব্যান্কসমূহও 
প্রতিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের ধণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। 

এক্ষেত্রে একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় খণদান সমিতিগুলিকে 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে এবং তাহার ইহা! করাঁও কর্তব্য, 
যেহেতু ইহাই তারতীয় ব্যাঙ্কের অতিভাবক ও উপদেষ্টা। কিন্ত 
রিজাভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র কয়েকটী সর্ভে এই সাহায্য হিতে সম্মত। 
যেমন, সমবায় খণঞ্জন সমিতিগুলিকে তাহাদের সমস্ত কার্যাপ্রণালট 
এবং তাহাদের কর্জদ্াদন ও লগ্মী-কারবারের নীতি পরিবর্তন করিয়! 
নৃতন ছাচে ঢালিতে হইবে । এই সম্বন্ধে রিজার্ত ব্যাঙ্ক একটা সাকু'লার 
যোগে সমবায় খণদান সমিতিসমূহের উন্নতি বিষয়ক কয়েকটী মন্তব্য 



১৩৬ পথ্গাশ বসর 

প্রকাশ কিরে। যে কোনও ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্ত 

আমানতকারীদের বিশ্বাসপূর্ণ নির্ভরতা একাস্ত আবশ্যক । এতদুদেস্টে 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্বগুলির বর্তমান লম্রীনীতি 

সমালোচন। করিয়া বলে যে, তাহাদের ভ্রান্ত নীতিই এই শোচনীয় 

অবস্থার জন্য দায়ী । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে আমানতী টাকার অর্ধেকের 

অধিক কজ্জদান ও লগ্ী কর] কর্তব্য নহে, এবং অন্ততঃ এ অর্থের 

এক-দশমাংশ নগদ মজুদ রাখ! প্রয়োজন। বাকী টাকা সহজে 

'আদায়যোগ্য সিকিউরিটাতে লশ্নী করা আবশ্যক । 
বর্তমানে গ্রাম্য সমবায় খণদান সমিতিগুলি কেবলমাত্র রুষককে 

খণদানই করিয়া থাকে । রিজার্ভ ব্যাক্কের মতে এই একটি মাত্র 

উদ্দেশ্টে নিযুক্ত ন৷ থাকিয়া! সমবায় সমিতিগুলির কৃষকের অন্যান্ত 
আধিক সমন্তারও সমাধানে * রত হওয়৷ প্রয়োজন। অল্প হুদে 

খণপ্রাপ্তির অভাবই রুষকের একমাত্র সমস্যা নহে। বর্তমান সমবায় 
প্রচেষ্টা কেবলমাত্র এই একটী লক্ষ্যে নিয়োজিত হওয়ায় এই আন্দোলন 

বুল পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে । খণ-সমন্যা ব্যতীতও কৃষককে গুতিদিন 

আরও বহু সমন্তার সম্মুখীন হইতে হয়- যথা কষ্জাত পণ্যের উচিত 
মূল্যে সরবরাহ প্রভৃতি | সমবায় নীতি এ সমস্ত ক্ষেত্রেও নিয়োজিত না 
হইলে কষকের আধিক অবস্থার গ্ররূত উন্নতি সাধন অসম্ভব ৷ 

সমবায় খণদান সমিতিসমূহের পর আলোচনাযোগ্য যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তন্মধ্যে দেশীয় ব্যাঙ্কার, মহাজন, নিধি প্রভৃতির 

নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহাদের ঠিক তথ্য পাওয়া ছুরূহ, যেহেতু 
ইছাদের সম্বন্ধে কোনও সংখ্যাতত্ব এ পর্যন্ত প্রন্ফাশিত হয় নাই। 

তবে আমরা সকলেই ইহা জানি যে, ভারতে প্রায়ই এমন 

কোনও গ্রাম নাই যাহার নিজন্ব একদল মহাজন নাই। ভারতে 

কলুষকের ধণ যোগান প্রধানতঃ ইহারাই করিয়া থাকে । এতত্যতীত 
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দেশীয় ব্যাঙ্কার ও মান্দ্রাজ প্রদেশের চেত্ী প্রভৃতি শিল্প-বাণিজ্যেও খণদান 
করিয়া থাকেন। ভারতের কৃষকের খণভার ১০০০ কোটী টাকা এবং 
ইহার প্রধান অংশ দেশীয় ব্যাঙ্কার ও মহাজন প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত। 
ইহা হইতেই আমর! এই শ্রেণীর প্রাধান্য সম্বন্ধে একট! ধারণ! করিতে 

পারি। ' অবশ্ট ভারতের লোকসংখ্যার দ্বিকৃ হইতে বিবেচন1 করিলে 

এই খণের পরিষাণ খুব বেশী নহে। কিন্তু এই খণ সম্বন্ধে ছুইটী বিষয় 

লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত: এই খণের একটা মোট অংশ কৃষকের 

কৃষির” উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত না৷ হইয়া তাহার দৈনন্দিন সংসারযাজা- 
নির্বাহের জন্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিগত কয়েক বৎসরে রুধিজাত 

পণ্যের মূল্য হাস-প্রাঞ্ধি হেতু এই খণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে । 
কৃষকের এই খণতার সমন্যা ক্রমশঃই এরূপ ভীষণ আকার ধারণ 
করিতেছে যে, প্রতি প্রদেশেই মহাজন্লী আইন ও অনুরূপ আইন পাশ 
করাইয়া এই ভার হাস করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কৃষকের খণ- 

সমস্যা লইয়া! বহুদিন হইতে এদেশে আলোচনা ও আন্দোলন 
চলিতেছে । কিস্ত জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা না আসায় সে 

আন্দো লন বিশেষ ফলবান্ হয় নাই। কিন্তু প্রাদেশিক স্থায়ত্বশাসন 

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আন্দোলনকে কাধ্যে রূপায়িত করা সম্ভব 

হইয়া উঠে। কুষকগ্রজা ও জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত আইন- 

সভার সভ্যসমূহ তাহাদের নির্বাচক-মগ্ডলীর ইচ্ছানুযায়ী এই প্রকার 

'আইন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক 

কারণের চাপে পড়িয়া কৃষিখাতক খণ সম্বন্ধীয় আইনসমূহের এ প্রকার 

বূপদান করিয়াছেন যে, আইন রচনা! কালে সর্ধদিক্ বিবেচনা 

করিবার সুবিধা! তাহারা পান নাই। ফলে এ সমস্ত আইনের 

কঠোরতায় মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত খণের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস 

পাইভেছে অপর দিকে সেই শূন্য স্থান পূরণের নিমিত্ত কোনও খণদান 



১৩৮ পেগ বসব 

প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয় নাই। ইহাতে রুষকদের খণ-প্রান্তি 
ক্রান্ত যে একটী সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুষেয়। 

ভারতীয় ব্যাস্ক ও সংস্ষিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা মোটামুটা 
আলোচন] করিয়াছি। ইহাদের বহুপ্রকার রূপ ও পধ্যায় পরিদৃষ্ 
হইলেও ইহারা আমাদের আধধিক জগতের সকল প্রচেষ্টার প্রয়োজন 
মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। প্রবন্ধে উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের 
মধ্যে কয়েকটী কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই কই হইয়াছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক ও সমবায় 
খণদান-সমিভিসমূহের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক গবর্ণমেণ্টের ঝণের চাহিদ। মিটাইয়া থাকে । বৈদেশিক বিনিময় 

ব্যাঙ্কগুলি ভারতের আন্তজ্জাতিক ব্যবপাক্ষেত্রে লেনদেনের কারবার 
করিয়া থাকে । কো-অপারেটাভু, ব্যাঙ্কসমৃহ চাষীর অল্প মেয়াদী 
(81১০: 107) খাণের প্রয়োজন মিটাইয়া রুষির উন্নতিবিধানের 
উদ্দেশ্তে সষ্ট। ইহাতে সকলের অভাব পরিপূরণ হয় না । আমাদের 
দেশে যে তইটী ক্ষেত্রে খণ-প্রাপ্তির অভাব সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ভূত 
হয় তাহা হইতেছে শিল্প ও রুযি। এদেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের গঠন ও 

কাধ্য-প্রণালী এবপ বিশিষ্ট কূপ পরিগ্রহ করিয়াছে যাহাতে তাহাদের 

পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী খণদান একরপ অসম্ভব । অথচ শিল্প ও কৃষির 

স্থায়ী প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে দীর্ঘ মেয়াদী খণ একান্ত 
আবশ্যক। কতিপয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক (.87এ 20:05 38110 

প্রতিষ্ঠা করিয়া গবর্ণমেন্ট কৃষির ক্ষেত্রে এই অভাব দূর করিবার প্রয়াস 

পাইয়াছেন। কিন্তু তাহ বারা এই বিশাল সমস্তার কথঞ্চিং 
সমাধানও হয় নাই। 

কেবল ইহাই একমাআ অভিযোগ নহে। যে সমস্ত ব্যাস্ক, 

খণ-যোগান-দাত। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের 
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পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ সহযোগিতা নাই। নিজেদের 
ংহতি-শক্তিরও একান্ত অতাব । এতদ্বাতীত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠাতা 

ও -পরিচালকবর্গকে স্ব স্ব স্বণর্থের গণ্ডী বাহিরে দেশের কল্যাণকর 

বৃহত্তর স্বার্থের দিকে প্রায়ই দৃষ্টিপাত করিতে দেখা যায় না। এজন্য 

এদেশে ব্যাঞ্চ-প্রতিষ্ঠা ও -পরিচালন! সন্ধে একটী ব্যাপক আইনের 

একান্ত প্রয়োঙজন। ইন্সিওরেন্দ আইনের অনুরূপ একটা ব্যাঙ্ক 

আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচিত হইতেছে । 



সান্ধ্য শিপ্প-শিক্ষালয় 
শ্রীপঞানন নিয়োগী, 

এম্. এ” পিএইচ ডি.১ পি. আর. এস্.ঃ 

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা! দেওয়া হয়, তাহ] দিবা 

ভাগেই হইয়া থাকে । সন্ধ্যাবেলায় সব স্কুল-কলেজ বন্ধ। কিন্তু 

আমরা তুলিয়া যাই যে, সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক এমন 

লোক বহু আছে। তাহার! দ্িবাভাগে জীবিকা অজ্জন করিবার জন্য 

সহরে সাধারণতঃ ফ্যাক্টরী-অফিসাদিতে কম্ম করে, পঙ্গীগ্রামে 

কৃষিকাধ্য, গোচারণ প্রভৃতি করিয়া থাকে । ইহাদের কথা কেহ 

বড় একটা ভাবেন না। মধ্যে মধ্যে নাইট স্কুলের কথা পড়ি। 

ছুই একটি নাইট স্কুল দেখিয়াছি । একটি স্কুলে দেখিয়াছি--ঝাডুপ্ধার, 
মেথর প্রভৃতি নিমনজাতীয় লোকেদের ছেলেরা লেখাপড়া করিতেছে। 

বেশ শিখিতেছে। একটি পল্লীগ্রামের নাইট-স্কুলে নিতান্ত চাষাভূষা 

লোকের ছেলেদিগকে এমন কি যুবকদ্দিগকে লেখাপড়া করিতে 
দেখিলাম । দিবাভাগে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে ও যুবক 

গোচারণ করে বা মাঠে পিতাপিভব্যদিগকে তাহাদের কাধ্যে 

সহায়তা করে অথব। গরুর গাড়ী চালায়। তবে মনে রাখিতে 

হইবে এই ষে, এই সব নাইট স্কুল চালাইবার ভার লইয়া! থাকেন 
সরকার, ডিদ্রীক্ট, বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি নহে । 'প্রধানতঃ 
কোন কোন হ্বদেশ-বংসল দরদী যুবককর্মী এগুলি পরিচালন! 
করেন। অর্থাভাবে এগরপি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। শিল্প 
শিক্ষার আয়োজনও এসব স্কুলে বেশী থাকে না। যাহার! দ্িবাতাগে 

কশ্শ করিয়া জীবিক! উপাজ্জন করে, তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষার 
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জন্য প্রায় কোনও ব্যবস্থাই আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে নাই। 
কিন্তু থাকা একান্তই উচিত । 

ভারপর উচ্চভ্তরের শিক্ষার কথা! ধরুন। হাইস্কুলের বাড়ীগুলি 

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে । সেখানে সন্ধ্যাবেলায় আলো 

জালাইয়া বয়স্ক লোকদের জন্য সাধারণ ও কাধ্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায় নাকি? শিক্ষকের অভাব নাই। আমার বিশ্বাস, 

ছাত্রেরও অভাব হইবে না। কিন্ত করে কে? আমাদের মধ্যে 

ধাহারা মাতব্বর তাহাদের এদিকে দৃষ্টি কোথায় ? দ্রিবাভাগে জীবিকা 
উপাঞ্জনকারীর পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ। এই রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া 

দিবার সময় আসিয়াছে। 

আরও উচ্চভ্তরের শিক্ষার কথ! ধরি--কলেজী শিক্ষা । বৈকানু” 

হইলেই কলেজের দ্বারে তাল! পড়িল, ক্লাসরুম, লাইব্রেরী, লেবরেটরী 

সব বন্ধ। কেন, বলিতে পারেন ? সন্ধ্যাবেলায় এই সব কলেজে 

পড়িয়া অনেক ছেলে ত মানুষ হইতে পারে । অনেকে আই.ঞএ, বি. এ, 

আই. এস-সি, বি. এসসি, পাশ করিতে পারে । আমি অসার 
ও কাল্পনিক কথা বলিতেছি না। অনেকে হয়ত জানেন 

না ষে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্ঠালয়ের আই. কম. ও বি. কম. পরীক্ষার্থী 

ছাত্রদের অধিকাংশই সাস্ধ্য-ক্লাশেই পড়ে । দিনের বেলায় তাহার! 
ব্যাঙ্ক, অফিসাদিতে কর্শ করে। অফিসের ছুটি হইলেই তাহার 

কিঞিৎ জলযোগ করিয়! দলে দলে, শতে শতে, কলিকাতার বড় 

বড় কলেজে আই. কম, বি. কম পড়িয়া পাশ করে এবং নিজেদের 

উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয়। 
কিন্তু ফ্যাক্টরীতে যাহার! হাতে কাজ করে তাহারা সারাজীবন 

মিক্ত্রীই থাকিয়! যায়। তাহাদের সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 

কোনও ব্যবস্থাই আজ পধ্যন্ত হয় নাই। উন্নত শিল্প-দক্ষতা শুধু হাতের 
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কাজের উপরই নির্ভর করে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানও সেজন্য প্রয়োজন 
হয়। সেইজন্য বলিতেছিলাম, ইহাদের শিক্ষার জন্য দেশের সমস্ত 
ল্যাবরেটরী সন্ধ্যায় খোলা থাকুক এবং ইহাদিগকে বিজ্ঞানপাঠের 

সুবিধা করিয়া দেওয়া হউক | যাহারা ম্যাটিকুলেশান পাশ নহে 
তাহাদিগকে ম্যাটি.কুলেশান পরীক্ষার বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ইতিহাস, 

ভূগোল, অঙ্ক ও অল্প ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া! হউক । যাহার! ম্যাটি- 

কুলেশান পাশ, তাহারা আই. এসসি. পড়়ক। তবে এ পরীক্ষায় 

প্রচলিত ইংরেজি ও বাঙ্গালার কঠিন পাঠ্য বিষয় বাদ দিয়া তাহাদিগকে 
হ্বল্প ইংরেজি ও বাংল পড়াইবার ব্যবস্থা হউক | এক কথায় ইহাদের 

জন্য নৃতন ধরণের ম্যাটিক ও আই. এসসি. পাঠ্য নির্দিষ্ট হউক । 

»*» আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে। তাহারা ম্যাটিক, আই. এস্-সি, 
এমন কি, বি. এস্-সি পাশ। দিনের বেলায় চাকরী করে। রাজে 

শিল্প শিক্ষা করিতে চায়। তাহাদের জন্ত পলিটেকনিক খোলা 

হউক। এই সকল পলিটেকৃনিক দ্বিবা ও সন্ধ্যায় খুঁলেয়! রাখিতে 

হইবে। এখানে বিজ্ঞান ও শিল্প ছুইই শিখান হইবে। বিলাতে 
এরূপ বহু বড় পলিটেকনিক আছে। এগুলির পররচালনার 

ভার বিলাতের “কাউট্টি কাউন্সিল” বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপর 

আছে। লগ্নের কাউট্টি কাউন্সিল এইরূপ অনেকগুলি পলিটেকৃনিক 

পরিচালন! করেন । এগুলি দিবা ও সন্ধ্যায় খোল! থাকে । বাস্তবিক 

সন্ধ্যার ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দিবার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা 

বহুগুণ বেশী। ১৯৩৪-_-৩৫ সালে গ্রেট-ত্রিটেনে দিবা ও সন্ধ্যায় 

টেক্নিক্যাল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এইরূপ ছিল £-- 
দিবা সন্ধ্যা 

পুরুষ-_- ২২১০০৩ ৪১৬৬১৭০০ 

মহিলা-- ৭১৩০০ ৪১২২)৭৬৩ 

মোট-- ২৯১৩৩ 6 ৮১৮৪৯৪৪ ৩৬ 
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উপরোক্ত সংখ্যাতালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দিবার ছাত্র- 

ছাত্রী অপেক্ষ! সন্ধ্যার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ভিশগুণ বেশী | অনেকে 

হয়ত এ সংবাদ মোটেই রাখেন না। ভারতবর্ষের অনেক যুবক এই 
সকল পলিটেকৃনিক হইতে পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন ও 

কারখান। খুলিয়াছেন বা কৃতিত্বের সহিত সরকারী কাধ্য করিতেছেন । 

ইংলগু, জাম্মাণী, আমেরিকা! প্রভৃতি দেশ যে শিল্পে এত বড়, তাহার 

মূলে রহিয়াছে শিল্পশিক্ষা। শিক্ষাই জাতীর উন্নতির বাহন। সে 

শিক্ষা ষে দিবাভাগেই দিতে হইবে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আজ পরিত্যাগ 

করিবার সময় আসিয়াছে । বিলাতের বড় বড় কাউটি কাউন্সিলের মত 

কলিকাত! বা অন্থান্ত বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিকে বনু পলিটেকৃনিক 

খুলিতে হইবে-_গতর্ণমেট ইহাদ্িগকে অর্থ সাহায্য করুন বা 

নিজেই ব্যয় বহন করুন। বাঙ্গালা গতর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই 

কলিকাতায় সন্ধ্যায় একটি কমানিয়াল কলেজ ও ছোট পলিটেকনিক 

খুলিয়াছেন। ছুইই খুব ভাল চলিতেছে । কিন্তু পলিটেক.নিক্টি 

অতি ছোট । উহাকে খুব বাড়ান দরকার। কলিকাতা, বোম্বাই, 

মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, লক্ষৌ, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় 
সহরের মিউনিনিপ্যালিটিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে পলিটেকনিক খুলিতে 

হইবে। আই. এ, বি.এ, এম.এ, বি.এল এর সংখ্যা আর বাড়াইতে 

অনেকে চাহেন না, ছেলেরাও এই সব উপাধির মোহ অনেক 

পরিমাণ কাটাইয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞান, কমাস” ও শিল্পের উপর 

ঝেক এখন সকলেরই- ছাত্রের ও অতিভাবকেরও। দুইটি 

মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে এখন শিল্লোন্নতির জন্য সাড়া 

পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে পড়ি, আমেরিকায় মোটরের কারখানা হইতে 

তিন মিনিট অন্তর একখানা সম্পূর্ণ মোটর গাড়ী বাহির 
হইয়া আসিতেছে, তিন দিনে একটা সম্পূর্ণ জাহাজ নিশ্মিত 
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হইতেছে, বৎসরে বাট হাজার এরোপ্রেন প্রস্তুত হইতেছে । 

আর আমর! ? 

আমর এখনও সরকার-মোহ ছাড়িতে পারি নাই। যন্ত্রশিল্পকে 
বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছি । স্থখের বিষয়, বোম্বাইএর মিল- 

মালিকগণ এক হাজার কোটি. টাকার শিল্প-পরিকল্পন! গ্রস্তত 

করিয়াছেন। টাটা কোম্পানী, বিরল! ব্রাদাস, আলামোহন দাশ 
প্রভৃতি শিল্পনায়কগণ হন্ত্রশিল্পকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । 

তাহাদের দৃষ্টান্ত দেশের সর্বত্র অন্গকরণযোগ্য। এই সকল শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান ও কারখানার জন্ত। শিক্ষিত কন্মী প্রস্তত করিবার উদ্দোশ্টে, 

কারখানাতে পলিটেকৃনিক্ স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের শিল্প- 

শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি বিশ্ববি্ালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, 
গভর্ণমেণ্ট ও মিলমালিকগণকে সনিবন্ধ অনুরোধ জাঁনাইতেছি 1 

এই সকল শিক্ষা়তনে শিক্ষাকাধ্য চলিবে-_দ্িবা ও সন্ধ্যা উভয় 

সময়েই । ভবেই সকল শ্রেণীর যুবক, কক্্মী ও কারিকর শিল্প-শিক্ষার 
স্থযোগ লাভ করিয়া! নিজেরা মানষ হইবে এবং দেশে শিল্পসস্তার 
উৎপাদনে সম্যক্ সহায়ত! করিতে সমর্থ হইবে। 



ভারতীয় কার্পানবীজের বাণিজ্যিক 
ব্যবহার * 

অধ্যাপক শ্রীবাণেশ্বর দাশ, বি. এস্., সি-এই6. ই. 

( ইলিনয়েস, ইউ. এস্. এ. ) 

তলা প্রধানত: ভারতবধূ, মিশর ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 
( ইউ. এস্. এ.) উৎপন্ন হয়। চীন, জাপান ও অন্যান্ত কয়েকটী 

প্ম্েও অল্প পরিমাণে তৃূলার চাষ হয়। 

বিভিনল দশ ভুলাচাচষর ভ্ভমির পব্রিমাণ (একর) 
সুক্ররাষ্ট ভারতবব মিশর 

১৯০৬ --৩১৭৬১২৪১০৪০ ১,৭৭১৪৬,৩ ০০ ১৭১১৮১৩ ও ৩ 

১৯১ ৭---৩১৩৮১২ নাহি ২১১৭১৪৫১০০০ ১ ৭,৪০১০ ০০ 

১৯১৮ 7৩১৫১৯১৯৮১৩ ০০ ২১৫ ২৯৯১৯১০ ০৩ ১৩,১৫,০ ০ ০ 

১১১৯ --৩,৩৫১৩৪১০ ০০ ২২৯,৯৯০ ০৩ ১৬১৩৩,০ ০ ৩ 

বিভিল দে০শ উত্পন্স তৃলাবীঢজর পরিমাণ (উন) 
যুক্তরাষ্ট্র ভারতবধ মিশর 

১৯২৩-২৪--7৪ ০৮৪১৯ ৩৩ ২ ১:৮৮১১৪০০ ২১০ ৭১১০৩ 

১৯৯৪-২৫৪---৫৪১৮৯১৪০০ , ২৫১৭৭১৪ ০০ ₹১,৭১১২০৩ 

১৯২৫-২৬- -৬৪১৮৭,৫০ ০ ২৬,২৭১৫০ ০ ৭১৩২১১৩ ০ 

১৯২৬-৯৭---৭২১৪ ৭১৫০০ ২১১২৪১০০৩ ২১০ ৭১৫৩০ 

১৯২৭ ২৮---£২১২৪,৫০০ ২৫১২ ১১০০০ ৫,৬০১৭৩০ 

১৯২৮-২৯--7৫৮১৩৭৭৭৩ ০ ২৪১৫৭,১০০০ ৭৯৪6 ১১২০০ 

১১০৯-৩৩--7৫৯১৭৮৩০০ ২০,৯৬,০৩০ ৭১৮৩,৯০০ 

১৯৩০-৩১---৫ ৭১৪ ০১৭০০ ২৩০১১৪১৪০০৩ ৭,৫৪২০০ 

(* এই প্রবন্ধের অন্তর্গত সমস্ত হিসাব প্রাকৃ-যুদ্ধকালের । ) 



১৪৬ পর্গাশ বসব 

চীন রাশিয়া পৃথিকী 

১৯২৩-২৪---১০১০ ০১০৩ ০ ৯৮১৯০ ০ ৮৭১০ ০১০ 2 ৩ 

১৯২৪-২৫- ১০১৪৯৮৮১৭০০ ২১১৬১২০০ ১১০৯১২০১০০০ 

১৯২৫-২৬---১০১৬৭৯১০ ০০ ৩১৯৫১৫০ ০ ১১২২১৭৪১০০০ 

১৯২৬-২৭--- ৮৪৭৪৯১৫০০ ৩১৭৮১৭০ ০ ১১২২১৮৭১০০০ 

১৯২ ৭-২৮---- ৯১৪ ৬১৮০ ৩ ৫১৮১.৬৩ ০ ১১০৫১৬০১৭১০ ০০৩ 

১৯২৮-২৯-7৮ ন১৩১১৩০০ ৫58 ১১৫০০ ১১১৫১৩৪১১০০ ০ 

১৯২৯-৩০--- ৯১৫১০ ০০ ৫১৭ ৬১১ ০০ ১১১৩,৬০,০ ৩০ 

৯১৯৩০-৩১- ৯১০৩,৩০০ ১১১৫১৯১০১০০ 

ভারতনধ হইতে ত্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ও অন্যাগ্য দেশে 

কার্পাসবীজ রপ্চানীর পরিমাণ 'ও মূল্য দেওয়া হইল। 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অন্যান্ত দেশ 

টন টাক টন টাকা 
১৯২৫-২৬--১১৯৩১৫৮০  ২১১৪১৪২১৫৪৬২ ৩,৬১৩ ৩,৬৮১৪ ০২ 

১৯২৬-২৭-- ৪৩,৫৩৩ ৩৯১৭২,৩২৬২ ৭১০১৭ ?১৫৪,৬৩৯- 

১৯২ ৭-২৮--১১৪৯১৯০০ ১৯৪২১০১৫৪১২ ৩,০৫২ ২১৬৮১৪৩৫২ 

১৯২৮-১৯-১১২০১৭৫৬ ১১২৩১৩৭১২৩০ ১০১৫৫৭ ৯১২৩১৩৪৭-২ 

১৯২৯-৩০-- ৫৭১৭৫৮ ৫৪১৮৪১৯০০২২ ৬০ ৫৮৩৮৯ 

এই দেশে কত পরিমাণ তুলাবীজ উৎপন্ন হয় তাহা উপরে উদ্ধত 

হিসান হইতে জানা যায়। ভারতের কার্পাসবীক্ষের পরিমাণ সমগ্র 

তৈলবীজের প্রায় অর্দেক। আমেরিকায় এখন সর্বাপেক্ষা অধিক 

ভুলাবীজ উৎপন্ন হয়। আমেরিকার ঠিক পরেই ভারতবধের স্থান। 
সমস্ত পৃথিবীর মোট তৃলাবীজের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতবষেই 
উৎপন্ন হয়। 



কার্পাসবীছেজর বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৪৭ 

তুলাবকীজ নিত্পেষণ 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যতাগে আমেরিকায় তুলাবীজ নিশ্পেষণের 

প্রথম চেষ্টা হয় এবং সেই সময় হইতে বরাবর এই শিল্প ভ্রুতগতিতে 

বুদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮০ খুষ্টান্বে আমেরিকায় মোট ৪,১০,০০০ টন 

( অর্থাৎ শতকরা দশ তাগ ) এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মোট ৪০১০০১০*০ টন 

(অর্থাৎ শতকরা আশী ভাগ ) তুলাবীজের কাজ হয়। পরে ইংলগড, 

জাম্মাণা ও ফ্রান্স এই শিল্প আরম্ভ করে । এই সকল দেশে ব্যবহৃত 

তুলাবীজ প্রধানত: মিশর ও চীন হইতে আমদানী হইত । 

ভারতীয় কার্পাস-উতিল-শ্িল্সের ইভিহাস 
কার্পাসবীজ-নিশম্পেষণ-শিল্প বহুদিন হইতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 

প্রচলিত আছে, কিন্ত ভারতে ইহা! সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে এবং 

এখনও শিল্পের দিক্ দিয়া ইহা খুব বেশী উন্নত হয় নাই। প্রথম 

মেসার্স এ. এস্ জামাল এগ ব্রাদা এই শিরে হস্তক্ষেপ করেন 

বলিয়াই মনে হয়। তাহার] ব্রহ্দেশে ইরাবতা নদীর তীরে মিঙ্গান 
(51065, ) নামক স্থানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া 

একটী কারখানা আরম্ভ করেন। এ কারখানায় প্রত্যহ ৩০ টনের 
মত কাজ হইত। প্রতি নে গড়ে প্রায় ৬. টাকা খরচ হইত এবং 

এই ব্যয় আমেরিকার অদ্ধেক। ১০০ পাউগ্ড বীজ হইভে ১৭ পাউগ্ 

তৈল ও ৪৭1 পাউণ্ড খইল (3৩০010০2650 ০৪1০) পাওয়া বাইত । 

খোসাগুলি জালানিরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং খইল ভূমির সার, 

গবাদির খাগ্যপে ব্যবহৃত হইবার জন্য জাপানে রপ্তানী হইত, পটাশ 
ও সোডালাই পরিশোধন কাধ্যে ব্যবহ্বত হইত, সাবান ও 

লুক্রিকেটর (1510809: ) প্রস্তি কাধ্যে তৈল ব্যনহার করা হইত 
এবং এইভাবে বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয় হইত । 



১৪৮ পরথগাম্প বসব 

এ দেশে বিস্তৃত তুলাবীজ-শিল্পের সম্তাব্যত! নির্দেশ করিয়া তারত 

সরকারের বাণিজ্যিক সংবাদ বিভাগের ডিরেক্টর পরলোকগত 

নোয়েল প্যাটন (13০০1 7900) কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয্সা- 

ছিলেন, ফলে ১৯০৮ খুষ্টাব্খে সরকার কর্তৃক কানপুরে একটী আদশ 

তুলাবীজ কল স্থাপিত হয় । সে সময় ব্যক্তিগত পরিচালনায় কয়েকটা 

অনুকপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। টাটা! কোম্পানী বোম্বাই হইতে দশ 

মাইল দুরে কুরাল! (79:919 ) নামক স্থানে একটা কল স্থাপন করিয়! 

ভারতীয় তূলাবীজ হইতে পরিস্রত তৈল ও খইল প্রস্তুত করেন ' 

খইল ইংলগ্ডে রপ্তানী হইত এবং সেখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত : 

তৈল এদেশেই নিক্রীত হইত এবং তাহাতে বেশ ছুই পরসা লাভ 

হইত ॥ প্রায় তিন বতসর পরে আশানরূপ লাভ ন' হওয়ায় কোম্পানী 

এ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন। 

পরে বরোদ] ও ব্রোচে (1:9801% ) এক একটা কারখানা স্থাপিত 

হয়। এই কারখানাগুলি আধুশিক বিলাতা যন্ত্রপাতি দ্বার] সম্পৃণ- 
রূপে মণ্ডিভ ছিল । কার্পাসবীজ-শিল্পের পরিচালনা-কাধ্যে জ্ঞান ও 

অভিজ্ঞতার অন্তাবে দুইটা কারখানার মধো একটা একেবারে বন্ধ, 

হইয়া] যায়, আর একটী কারখানা অন্তপ্রকার তৈলখখজ লইয়! কাজ 

আরভ করে। কানপুরের সরকার-পর্রিচালিত আদশ কলপীও 

ভালভাবে পরিচালিত হইত ন1। উহ1 বদ্ধ হইয্না শেষে নালামে 

বিক্তীত হয় । 

১৯০৯ খুষ্টাকে লণ্ডনের কটন্ সীড, অয়েল কোম্পানী বোঙ্গাইয়ের 

নিকটে একটি কারখান। স্বাপন করেন। ইহার ভন্নাতর সম্ভাবনা 

ছিল, কিন্তু ১৯১৩ খুষ্টান্ে ইহা অকন্ত্াৎ অজ্ঞাতকারণে বন্ধ হইয়া ষায়। 

ঠিক এ সময়ে ইণ্ডিয়ান কটন্ অয়েল কোম্পানী অতি আধুনিক 
বন্গপাতি ছার সজ্জিত করিয়া আহ.যেদাবাদের নতসারীতে (8৮5812) 



কার্পাসবীঢিজর বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৪৯ 

এএকটি কারখানা স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার দুই লক্ষ টাকা 

মূলধন ছিল এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এ মূলধন দশ লক্ষ টাকা হয়। 

ইহার মধ্যে মাত্র চারি লক্ষ টাক! তারতীক্রগণের । ইহাই 

সংক্ষেপে ভারতে কাপা।সবীজ-নিম্পেষণ-শিল্লের ইতিহাস এবং ইহাতে 
অনেকগুলি কোম্পানীর অক্ৃতকাধ্যতা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়, 

(কন্ত কোন ব্যাপারই অকারণে ঘটে না। অরুতকাধ্যতার কারণ- 

গুলি পরে আলোচিত হইতেছে । 

তুলাকীজ হইত্ত উৎপল দ্রন্যের ব্যবহাব্র 

ভারতীয় তলাবীজ নিম্পেষণ করিলে তৈল শতকরা ১৫ তাগ, 

খইল ৩৫৬ ভাগ, খোসা ৪৮ ভাগ এবং লিণ্ট, ১:৪ ভাগ পাওয়া যায়। 

কোন কোন জাতীয় ভারতীয় তৃলাবীজে শতকরা ১৭ ভাগ তৈল ও 
৪* ভাগ খইল থাকে । 

আমেরিকার তূলাবীজ হইতে ভারতীয় তুলাবীজ অপেক্ষা অধিক 
তৈল পাওয়া যায়, আর মিশরে উৎপন্ন তুলাবীজ পরিমাণে কম হইলেও 

উতৎকর্ষের দ্রিক্ দিয়া ভারতীয় বা আমেরিকার তুলাবীজ অপেক্ষা 
অনেক ভাল । মিশরের তুলাবীজে ২৫% পধ্যন্ত তৈল পাওয়া 
বায়। ভারতীয় তৃপার চাষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলম্বন, ভাল বীজ ব্যবহার ও জমিতে উপবুক্ত পরিমাণ সার 
প্রয়োগ করিলে ভারতীয় তুলা ও তুলাবীজ উভয়েরই উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
হইতে পারে। কার্পাসকোব হইতে জিনিং মিলে ( 8106 111] ) 

তুলা বাহির কর] হয়, ফলে তুলাবীজ তুলা হইতে পৃথক হইয়া 
বায়। তুলা বাহির করিলেই তুলাবীজ সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে 
আনুষঙ্গিক দ্রব্য (9-0:০0০0) হিসাবে পাওয়া যায়। কাছ্ধেই 

অন্যান্য বীজ সংগ্রহের ন্যায় তূলাবীজ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় 



১৫৩ গপর্গাম বর 

করিতে হয় না। বরং কার্পাস তৈল তৈয়ারীর জন্য আবশ্যক 

তৃলাবীজ সংগ্রহ সহজ হইয়া যায়। 

কে) কাপাস তৈল 

কার্পাস তৈলের স্থায়িত্বগুণ আছে এবং ইহাতে ট্টিয়েরিন 

(5062119০) নামক একপ্রকার পদার্থ থাকে। দ্বতৈর ব্যবহার 

ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে । ঘ্বতের 

মল্য নদ্ধিত হওয়ায় গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ইহ1 কিনিতে পাতে 

না । হিসান করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক ভারতবাশী গড়ে যে পরিমাণ 

পুত ব্যবহার করে তাহার পরিমাণ অন্ত সামান্য, কিছুই নয় বলিলেই 

চলে। যর্দ ১০০ মণ পরিক্ষত কার্পাস তৈলের সহিত ৩৫ মণ 

বিশুদ্ধ মাখন মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে মিশ্রিত মাখনের গন্ধ, 
বর্ণ বা স্বাদের বিকৃতি ঘটে না এবং সেই মিত্অিত পদার্থ শাখন বা 

গ্তের পরিবন্টে ব্যবহার করা যাইতে পারে । এখন দেখা যাইতেছে, 

৩৫ মণ নিশুদ্ধ মাখনকে উত্তম কার্পাস তৈলের সাহায্যে ১৩৫ মণ 

উত্তম কুত্রিম মাখনে পরিণত কর! হয় । 

কার্পাস-তৈল-শিল্পের সহিত দ্বত-মাখন-প্রস্তৃতি-ব্যবসাঘ়ের যে ঘনিষ্ঠ 

সম্পক আছে, ইহা নোয়েল প্যাটন সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 

বলিয়াছেন, ভুলাবীজের খইল দ্বত-মাখন-প্রস্ততির-ব্যবসায়ে বিশেষ 

কাজে লাগে, কারণ উহ1 গবাদির খাছারূপে ব্যবহৃত হইল গবাদির 

ছপ্ধ নিশ্চিভই বুদ্ধি হইবে । দ্বুতের পরিবর্তে পরিস্রত কার্পাস তৈল 

ব্যবহার করিছে গেলে তাহাতে মাখন মিশ্রিত কর! দরকার, ফলে 

এদিক দ্রিয়াও দুগ্ধ, সর প্রভৃতির চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। ভারতের 
বর্তমান অবস্থায় ঘ্তের পরিবর্তে অন্ুবূপ উদ্ভিজ্ঞাত বস্ত ব্যপহার 

করা ষে নিতান্ত আবশ্টক তাহা তীব্রভাবে অন্ুভূত্ত হইতেছে । 



কার্গীসকীজের বাণিজিযিক ব্যবহার ১৫৬ 

ভারতে কার্পাসতৈল-শিল্পের প্রসারের স্থযোগ কতখানি এবং 

ব্যবসায়ীরা এই শিল্প হস্তগত করিবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন 

তাহা আমেরিকার জনৈক তৈল-বিশেষজ্ঞ মিঃ কন্সাল বেকারের 

(1৬2. 00039] 73216) ২০ বৎসর আগেকার নিম্নোদ্ধত বিবৃতি 

হইতে জানিতে পারা যায়। 
“ভারতবর্ষে ঘ্বতৈর পরিবর্তে সন্তা ও সন্তোষজনক পদার্থ ব্যবহারের 

ক্রমবদ্ধমানন আবশ্তকতা ও উহার অভাব রহিয়াছে । কার্পাস তেলের 

মাকিণ প্রস্তভকারকগণের এবিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া! এবং 

ভারতে ইহার ব্যবসায়ের স্থখ-ন্থবিধা অন্বেষণের জন্য বিশেষজ্ঞ 

পাঠাইনার ইহাই উপযুক্ত সময়। ভারতে কার্পাস বীজ বহু 

পরিমাণে গবাদির খাগ্যরূপে ব্যবহ্বত হয়, ইহা সব্েও ভারত হইতে 

প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তৃলাবীজ্গ ইউরোপে রপ্তানী হয়-__কাজেই 
ভারতে কার্পাসতৈল আমদানীর সম্ভাবনা আছে ইহা অবিশ্বান্তি হইতে 

পারে, কিন্ধ ভবিষ্যতে বহুকাল এই দেশ স্বতের পপ্িবন্তে এই দেশীয় 

কাপাস বাজ হইতে সস্তা ও সন্তোষজনক পদার্থ বহু পরিমাণে 

উত্পাদনের নিপুণত]1 ও যোগ্যত1 অঞ্জন করিবে দিনা সন্দেহ ।” 

সংঞ্:রান্ধ ব্যক্তিগা মনে করে ধে, ভূলাবীজ ঠল স্বাস্থ্যের পক্ষে 

ক্ষতিকর । এই সংস্কার দূর হওয়া প্রয়োজন । পরিক্রত কার্পাসতৈল 
যে কোনও খাদনীয় চব্ব অপেক্ষা অধিকতর উত্তম না হইলেও অন্থতঃ 
সমান কাধ্যকর ইহা নিঃসন্দেহে বলা বায়। 

ও. সি. গড়আর্ক, ভি. ডি. এস, এম্. ভি. লিখির়াছেন--ইহা! 

নিদ্ধার্রিত সত্য যে, উচ্চশ্রেণীর কার্পাপ তৈল যে কেবল চৰিবন্দাতীয় 

খাছারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ইহ? দ্বারা কেক, বিস্কুট প্রভৃতি 
তৈয়ারার কাজে সহায়তা হইতে পারে তাহা নহে। ইহার 

বহুবিজ্ঞাপিত কড্লিভার অয়েলের কতকগুলি গুণ আছে এবং ইহ! 



১৫২ প্গাম্প বওসর 
কুপ্র শরীরে + কডলিতার অয়েলের ন্তায় উপকার দ্রান করে। 

ইহ! সেবনে পরিপাক-বস্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না। 

আমেরিকার আরকানসাস (/৯1]595 ) বিশ্ববিগ্ভালয়ের 

অধ্যাপক মোর (7০:৪০) অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, 

কার্পান তৈল ষে কোনও উদ্ভিজ্ঞ তৈল অপেক্ষা সহজপাচ্য। তাহার 

পরীক্ষাব্র ফল এইরূপ--কার্পাস তৈলের সহজপাচ্যত! এতকরা 

৯৩'৩৭, জলপাই তৈলের (০115৩ 91] ) ৮৮৮১ ভুট্টার তৈলের 

(092) 011) ৮৬৪৭, বাদাম তৈল (70581706011) ৮৫৯৭। 

আমেরিকার যযার্টি-টিউবারকিউলসিস্ লীগের ভূতপূর্ব সভাপতি 

ডাঃ জজ্ঞজ ব্রাউন (0:. 0১০1০ 73:0৬) কার্পাস তৈল সন্বদ্ধে 

বলিয়াছেন-“ছেলেদিগকে এই তৈল খাইতে দাও, তাহাদের গায়ে 

মাংস বৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা ক্ষয় ও গলগণ্ড রোগ হইত মুক্ত 

থাকিবে ।” 

বিশেষজ্ঞগণের এই সব বিবৃতি হইতে পাঠকগণ সহদ্দেই উপলব্ধি 

কৰ্িতে পারিবেন যে, কার্পাস তৈল হিতকর, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর । 

এক ইউনিট তৈল সমপরিমাণ কার্পাস বীজ অপেক্ষা আড়াই গুণ 
উত্তাপ দান করে। 

থাছ্যরূপে ব্যবহার ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাবান-প্রস্ততি কায্যেও 

কার্পাস তৈলের ব্যবহার আছে। কার্পাস তৈল সাবান-প্রপ্ততির 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী হওয়ায়, ইহা সাবান-প্রস্ততি-শিনরে অনেক 
কাছে লাগে । অন্তান্ত অনেক উদ্ভিজ্জ তৈল অপেক্ষা ইহার অধিক 

পররিধ্রণ-গুণ আছে। বন্ততঃ, অনেক বিদেশী সাবান-কারখান! 

এই তৈল ব্যবহার করিতেছে । কার্পাস তৈল হইতে প্রস্তত বহু- 
প্রকার সাবান (18910. 5০060 01150) 10560209090 56০.) বিদেশ 

হইতে ভারতের বাজারে আমদানী হয়। কাজেই এদেশে 



কার্পাীসকীঢ্েজর বাণিজ্যিক বাবহার ১৫৩ 

কার্পাসতৈল-শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিলে, সাবান-শিল্পও সমৃদ্ধ হইবে । 

আচাধ্য প্রফল্চন্দ্র রায় আশা করিতেন, এমন একদিন আসিবে 

যেধিন ভারুতবষ বিদেশ হইতে সাবান আমদানী করার পরিবশ্তে 

বিদেশে সাবান রপ্তানী করিবে । যেদিন উৎসাহী ভারতীয় 

অর্থবান ব্যক্তিগণ কাপাসতৈল-শিল্সের সমুন্নভি ব্যাপারে মনোনিবেশ 

করিপেন সেধিন এই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে । 

কাপাস তৈল লুত্রিকেটররূপে (101275519) ব্যবহৃত হয়। 

লুত্রিকেটর ভারতের রেলওয়েগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লাগে। 
অপরিষ্কত কার্পাস তৈল হইতে প্রস্থত লুব্রিকেটর রেড়ীর তল কা 

প্রাণী চবি সহিত মিশাইঘ়া গলান হয় । বহুকাল পৃর্ববে অপরিদ্ৃত 

কাপাস তৈল আলো জালার কাজে লাগিত। (বিদেশে ব্যবহৃত) শকর 

চব্বির ভুলনায় ইহা অধিকতর উজ্জলশ্তাবে দীর্ঘতর সময় জলে । 
এই তৈল উড়িয়া বায় না, এবং সভজদাহা নহে, কাজেই ইহা 

কেরোসিন তৈল অপেক্ষা অধিক নিরাপদ । 

কার্পাস তৈল ক্রড অধ্বেল (০:0০ 911 )-এর পরিবর্তে তরল 

জালানীরপে ব্যসহ্ৃত হইতে পারে । পেড্রোলিয়াম (7০0016]) ) 

হইতে যে তরল জালানী পাওয়া যার, তাহার পরিমাণ এদেশে দ্রুত 
কমিয়া যাইতেছে । সেইজন্য তরল চিতল পাওয়ার নুতন উপায় 

স্থিরীকরণের জন্য গবেষণ1 চলিতেছে । এদিক্ দিয়া উদ্ভিজ্ঞ, প্রাণীজ 

তৈল দিশেন কাজে লাগিবে আশা করা যায়, কারণ এগুলি এদেশে 

যথেষ্ট পরিমাণে আছে । এই সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে 

পরীক্ষার পর মোটের উপর সন্তোষজনক ফল হইয়াছে । অনেক 

দেশে এই উদ্দেস্তে অল্প-বিস্তর উদ্ভিজ্জ চবিব ব্যবহৃত হয়। ভারতের 

পেট্রে!লিয়াম সম্পদ অতি অল্প । ভারতে পেট্রোলিয়াম হইতে 

যে তরল জালানী পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ মাত্র ৪॥ কোটি 
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গ্যালন, কিন্ত ভারতের ব্যয়ের জন্য প্রতিবৎসর দরকার হয় 

৫৫ কোটি গ্যালন । কাজেই ভারতের উৎপন্ন তরল ইন্ধন তাহার 

ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। ব্যয়ের বাকী অংশ তাহাকে 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ফলে ভারতের বু কোটি 
টাক! বিদেশে চলিঘ্না যায় । কাজেই অন্য উপায়ে তরল ইন্ধন 

পাওয়ার জন্য এদেশে চেষ্টা হওয়া উচিত | গবেষণার ফলে দেখা 

গিয়াছে যে, আমাদের দেশের রেড়ী, সিমূল, মহুয়া, পালং, 

করঞ্জা, তিল, সরিণা, নারিকেল, চিনাপাধাম, কাপাস প্রভৃতির তৈল 

ক্রড. অয়েলের পরিবর্তে জালানী তৈলবূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে কার্পাস তৈলই সর্বোতকুষ্ট ফল দান করে। 

ইহাতে ক্রুড, অয়েলের প্রা সমান কাজ হয় । আমাদের দেশে 
এই তৈলের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। 

বড় বড় সহর হইতে দরবর্তী মফঃব্বল অঞ্চলে ক্রু অয়েলের 
দা খুব বেশী, কিন্ি কাপান £তল বা অন্যান্য উচ্ছিজ্ঞ চব্বির দাম 

কম। কাজেই সে সব স্থানে উদ্ছিজ্ঞজ চর্বি তরল ইন্ধনরূপে 

ব্যধহ্ৃত হইলে অর্থ নৈন্তিক লাভ হইবে । 

(খ)ট খোসা 

নিশ্পেষণের পূর্বে বীজ হইতে প্রথমতঃ লিণ্ট (1100) অর্থাৎ 

বাদ্রের গায়ে জড়ান অল্প তলা! বাহির করিয়া লওয়া হয়, পরে 

বীজ হইতে খোসা ছাড়ান হয়। খোসা গবাদির খাছ্যরূপে 
ব্যবহৃত হয় । গান্তী কার্পাস বীজের খোসা খাইলে তাহার বাট 

হইতে সহজভাবে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে পারে । বীজের মধ্যে গবাদির 
যে পরিমাণ পুষ্টি থাকে খোসায় তাহার শতকরা ২২ ভাগ থাকে। 

আমেরিকায় ছুভিক্ষের সময় গবাদির খাগ্যব্ূপে ব্যবহারের পক্ষে 
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কার্পসবীজের খোসা খুব কাজে লাগিয়াছিল। ইহাতে পটাস্ ও 

ফস্ফরিক ফ্যাসিড আছে। যদ্দি ভারতে উৎপন্ন কার্পাসবীজের 

পরিমাণ কুড়ি লক্ষ টন বলিয়। ধর! হয়, তবে খোসার পরিমাণ হইবে 

প্রায় দশ লক্ষ টন | কার্পাসবীজের খোসা গবাদির খাছ্যরূপে ব্যবহৃত 

হইলে, গোময় তুলাক্ষেত্রের উত্তম সার হইবে । এই সম্পর্কে অনেক 
পরীক্ষা হইগ্লাছে । একবার ১৪৫ পাউণড কার্পাস খইল ৫২০ পাউগু 

কার্পাৰ খোসার সহিত মিশাইয়া এক খগ্ড জমিতে সার দেওয়া হয়, 

ফলে প্রতি একর জমিতে গড়ে ২৬০ পাউগড কার্পাস বীজ উৎপন্ন 

হইয়াছিল । সম পরিমাণ কার্পাস খইল ও খোস] গরুকে খাওয়াইয় 

তাহার গোমর হউতে যে সার পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিমাণ 

হইয়াছিল ১৭১৪ পাউও্ এবং এই সার কার্পাস জমিতে প্রয়োগ করার 

কার্পাসণীজের পরিমাণ প্রতি একরে গড়ে ৪২৭ পাউও হইয়াছিল । 

খোসার শওকরা "৬৯ নাইট্রোজেন *২৫ কস্ফরিক র্যাসিড ও ১ ০২ 

পাস আছে । 
(গ) খইল 

পাগাসবীছের শীন পেষণ করিঘ়! তৈল নিক্ষাশন্রে পর থে 

খইল পাওর! যায় তাহা পবাদির পক্ষে অতি উত্তম খাছা। খা 
হিসাবে মূল লীজ অপেক্ষা খইলই অধিক উপযেগী। কারণ পবাদির 

পক্ষে খাছ-উপাদানগুলি বীজ অপেক্ষা খইনে উপনুক্ত অন্থপ!তে 

সন্িশি্ট থাকে । খইলে কম তৈল থাকে এবং অধিক তৈল গবাদির 

পক্ষে অনিকর | ইহা উভম সারও বটে। ইহাতে শতকরা ১৭৯ 

নাইট্রেজেন, ১৮৮ ফম্ফরিক ম্যাসিড ও ১৭৭ পটাস্ আছে । 

(ঘ) লিন্ট, 
কার্পাস হইতে খোস] ছাড়াইবার পুর্বে লিণ্ট, বাহির করিয়া 

লওয়া হয় । এই লিণ্ট, প্রধানতঃ ভোষক, উত্তম কাগজ ও অতি 
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সাধারণ স্ত্র তৈয়ারী কাব্যে ব্যবহ্ৃত হয়। পাইরোক্সিলিন, তাণিস, 

সেলুলয়েড, কৃত্রিষ রেশম, ক্ুত্রিম চামড়া, ফিল্ম গ্রভৃতি প্রস্তুতির ব্যাপারেও 

ইহ] কাজে লাগে। 

কার্পাস-বীচজর অভ্ডিনব ব্যবহাবর 

“হাইডেলবার্গের রসায়নধিদ্ পণ্ডিত (0880৩ 9০101106€ করেক 

বৎসর গবেষণাব পর স্থির করিয়াছেন বে, তুলাবীজ হইতে তৈল 
নিফফাশনের পর ষে প্রচর পরিমাণ বাজে পদার্থ (খইল) পড়িয়া থাকে 

তাহাতে মানবশরীরের পক্ষে অতুলনীয় পুষ্টিকর জিনিষ থাকে । তিনি 
একট প্রণালী বাহির করিয়াছেন, তাহা ছারা এ জিনিষ এমন একট! 

জিনিযে পরিণত করা যায়, ধাহা অন্তান্ত খাছ্দ্রব্যের সহিত সহজে 

ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ভাহাঁতে শরীরের পুষ্টি সাধিত ভয় । 

এ জিনিষের অদ্ধেকের বেশী বিশুদ্ধ য্যালবুশেন (210000৩7) এবং উহা 
শরীরগঠনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। বাকী অংশে অনেক 

পরিমাণে ফস্ফরিক য্যাসিড. ও য়্যালুমিনিরাম সন্ট থাকে | এ জিনিষে 

এ» বি, সি, ই ভিটামিন অর্থাৎ খান্ঠপ্রাণ পাওয়া গিয়াছে । ইহাতে 

লেবু, কলা, খেজুর প্রভৃতি গ্ীক্ষপ্রধান দেশীয় ফল অপেক্ষ। অধিক 

তিটামিন আছে। মানুষের শরীরগঠন, মানসিক-শক্তিবদ্ধন, পরিপাক- 

শক্তি-বুদ্ধি ও সাধারণ শারীরিক অবস্থার পুষ্টিসাধন পক্ষে ভিটামিনের 
আবশ্তকত! অনেক দিন হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে । €ভলনিক্কাশনের 

পর থইল গবাদিকে খাওয়ান হইত অথব]1 এক প্রকার ফেলিয়া দেওয়া 
হইত। উহার দাম অভি সামান্ত, কাজেই উহা! ব্যবহার করা 
সকলের পক্ষেই সহজ । গত যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রে পাউরুটা তৈয়ারী 
করার জন্ত গম ও ভূট্রার ময়দার পরিবর্তে তৃুলাবীজচূর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা 
হইয়াছিল। কার্পাসবীজের হরিব্রাভ চূর্ণের এমন একট পণ আছে 
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ষে, ইহা মরার তালের সহিত মিশ্রিত করিলে উহার রং কঠকটা 

কাল হয়। মিশরে তুলাবীজচুর্ণ কফি ও কোকোর সহিত ব্যবহৃত 
হয়। কাপাসবীজের ব্যালবুমষেন ম্বাদহীন ও বর্ণহীন বলিয়া কফি 

ও কোকোর গন্ধ ও বর্ণের বিরতি হয় না, লরং তাহাদের স্বাস্থ্যপ্রদ- 
' ৩৭ বাড়ে 1” 

৮ভলনিঙ্কাশঢনর আপ্ুনিক প্রণালী 
আন্বকাল পাশ্চাত্য দেশে কয়েকপ্রকার উন্নতধরণের বীজপেষণ 

ষন্ক ব্যবজতত হইতেছে । আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বার বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে টৈলনিধাশন করিলে অতি অল্প তৈলই নষ্ট হয়। 

তৈলনিফাশনের প্রাচীন প্রণালী অপেক্ষা আধুনিক প্রণালীই 
নিঃসন্দেহে উত্তম ও অন্পবায়সাপেক্ষ । তৈলনিষ্কাশনের দুইটী প্রধান 

প্রণলশ আছে--.১) এক্স্প্রেশান (6য0585100) (২) এক্স্ট্রাকশান 

(০%0200012) 1 

প্রথম প্রকার প্রণালীতে প্রধানতঃ হাইড্রলিক প্রেস (15180011 

9558) ও বিতিন্ন রকমের এক্সপেলার (55006115:) ব্যবহ্থত হয়। 

এই প্রণালী সর্ব রকম তৈলবীজের পক্ষে উত্তম। কিন্তু কার্পাস 

বীজের ক্ষেঙ্জে ইহার কিছু পরিবর্তন দরকার হব । কারণ কার্পাস- 

বীজ হইতে তিলনিফাশনের পূর্বের বীজ হইতে লিপ, ও খোল! ছাড়াইয়। 

লওয়া হয় ॥ সেজন্য কার্পাসবীজের তৈলনিষ্কাশনে হারদলিক প্রেস 

ও এক্সপেলার ব্যতীত লিণ্ট, ও খোশ] ছাড়াইবার ভ্রন্ত দুই প্রকার 

ষ্ আবশ্বক | 

কার্গাসকীজ-স্রক্ষণ 

কাপাষবজ সংরক্ষণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা 

আবশ্যক । নতুবা বাঁজ নষ্ট এবং তৈলও নিকুষ্ট হইতে পারে। 



১৫৮ পর্ান্প বর 

বীজতাগুার শুষ্ক, পরিচ্ছন্ন ও বাতাসযুক্ত হওয়া আবশ্তক এবং 
তাহাতে বীজ একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য 

উপযুক্ত ষন্ত্রপাতিও থাকা দরকার । শৈত্য বীজ-সংরক্ষণের অন্তরায়, 

কারণ ইহাতে বীজ নরম হইয়া শাস পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা । 

কার্পাসকীজ-পব্রিক্ষরণ 

কার্পাসবীজ-পরিষ্ষরণ অতিশয় আবশ্তক | ইহাতে তৈলের 

পরিমাণ ঠিক থাকে । কারণ বীজে ময়লা থাকিলে ময়লাতে যে তৈল 
সুষিয়া লইতে পারে, বাজ পরিষ্কার করিলে তাহার সম্ভাবনা থাকে 

না। আর অনেক ক্ষয়ক্ষতিও বাচিয়া যায় । বীজ-পরিঙ্ষবণ যন্ত্র আজ- 

কাল এদেশে আমদানী হইয়াছে । ফলে রপ্তানী বীজের উৎকষ প্রচুর 
পরিমাণে বাভিয়াছে। তারতের আধুনিক কারখানা গুলিতে 

পরিষ্করণ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয় । 

বীজ হইঢত লিল্ট ছাড়ান 

কার্পাসবীজ পরিষ্কার করার পর তাহ] হইতে কলে লিণ্ট ছাড়ান 

হর। লিণ্ট পরে নিকুষ্ট তুলারূপে বিক্রয় হয়। বাঁজ হইতে লিন্ট 

ছাড়াইবার গর্বে সেগুলি হইতে বাজে দ্রিনিব বাছিয়া ফেলা 
আবশ্তক, কারণ বাজে জিনিষ থাকিলে লিণ্ট ছাড়াইবার করাত 

(]1যতা 5৪৬) নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । এই করাতের দাতগুলি 

ধারাল থাকা আবশ্তক। করাত ধারাল থাফিলেই যে, বীজের 
খোস] ছাড়িয়া! বাইবে তাহা নহে । লিণ্ট ছাড়াইবার কল সব সময়ে 

ভাল অবস্থার থাকা দরকার, এবং করাত ও ব্রাস উপযুক্ত বেগে 

চালান আবশ্যক । 



কার্পাসবীঢেজর বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৫৯ 

বীজ হইতভ খোসা হছাডান 

কার্পাসবীজের খোসা অন্তান্য বীজের খোসা অপেক্ষা শক্ত। 

সেইজন্য ইহা ছাড়াইতে বিভিন্ন রকম ঝন্ত্রেরে আবশ্তকতা আছে। 

খোসা ছাড়াইবার যন্ত্র (460091:0102008 109.0116) আজকাল 

সফলতার সহিত ব্যবসৃত ইইতেছে। 

০রাল গ্রাই্ডিহ 

বীজ হইতে খোসা ছাড়ান হইলে, শাসগুলিকে রোলারের 

সাহায্যে পেষণ কর। হয় ! ইহাতে তৈলকোবগুলি ভাঙ্গিয়া বার এবং 

হাইড্রলিক প্রেস বা! এক্স্পেলারে পেষণের উপযুক্ত হয় । 

বীজ লিদ্ধ কর! 

কার্পাসবীজ হইতে খোলস] ছাড়াইবার পর শাসগুলি প্রায় আধ 

ঘণ্ট। উত্তপ্ত বাম্পে সিদ্ধ কর] হয় । ইহাতে শাস হইতে রস দর হইয়া 

যায় এবং শাসগুলি কাদার মত নরম হয়, য্্যালবুমেন জমাট নাধিয়া 

যায়। বীজ পিদ্ধ করা স্ু্ম ব্যাপার । অন্প সিদ্ধ ব! অধিক সিদ্ধ ভাল 

নয়। বীজ উপযুক্রতাবে সিদ্ধ না হইলে তৈলের পরিমাণ কমির] বায়। 
শীসে অতিরিক্ত রস থাকিয়া গেলে খইল শক্ত ও কাল হয়। এাস 

অতিরিক্ত সিদ্ধ হইলে তৈলকোবগুলি শশ্ু হর আর তৈলের পরিমাণ 

কমিয়া যায় এবং খইল কাল বা বাদামী রংএর হয়। অনেক সময় 
তৈলে পোড়া গন্ধ থাকে । অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধ করিবার সময় 

নিরপণ করিতে হয়, তবে সাধারণতঃ ২০ হইতে ৪৭ মিনিট সিদ্ধ 

করিলে চলে। সিদ্ধ করার পর শাস অন্যান্ত তৈলবীজের ন্যায় 

পেষণ করা হয়। 



১৬৩ পরগম্ বসব 

সীজনিত্েশতেন একুসব্রাকৃশান (7005০6০2) প্রণালা 

এই দ্বিতীয় প্রণালীতে বেঞধিন (১6286), পেট্রোল (02:01) 

প্রভৃতি দ্রাবক পদার্থের সাহায্যে বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করা 
হয়। বীজ সুক্্মতভাবে চূর্ণ করা হইলে এই প্রণালী কাজে লাগে। 
ইহাতে তৈল ও ভ্রাবক পদার্থ একসঙ্গে মিশিয়া যায়, পরে বিশ্লেষণ 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈল বাহির করা হয়। সাধারণতঃ এই প্রণালী 
কার্পাস বীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে । কারণ, ইহাতে বীজের 

খোস। ও গ্যালবুমেন গলিয়া যায় । ফলে তৈল কাল ও চট্চটে হয়! 

কাজেই এই প্রণালী অবলম্বনের পূর্বে খোস! ছাড়াইয়া লইলে আর 
কোন অস্থবিধ! থাকে না। কিন্তু খোসা ছাড়াইয়া! লইলেও বীজে 

ঘেয়্যালবুমেন থাকে তাহা! জমাট বাঁধিয়া যার, ফলে তৈল নিষ্কাশনে 

অস্থবিধ] ঘটে | কাজেই বীজ সিদ্ধ না করিয়া নিশ্প্ষেণ দ্বার! বেশীর 

তাগ তৈল পাহির করিয়া লওয়া-উচিত এবং পরে খইল হইতে এই 

দ্বিতীয় প্রণালীতে পুনরায় তৈল বাহির করা দরকার । এই উপায়ে 
ষে তৈল পাওয়া যাইবে তাহা নিকুষ্ট হইবে এবং সাবান-প্রস্বতি ও 

অন্যান্য শিল্পকাধ্যে লাগিবে। কিন্তু ইহার পূর্বে পেষতো (০০1 
[”:58810£ ) যে তৈল পাওয়া গিয়াছিল তাহা উৎকৃষ্ট এবং মানুষের 

খাছরূপে ব্যখহার কর! যায়, আর খইল সার হিসাবে ব্যবহত হইভে 

পারে। কাজেই উভয় প্রকার প্রণালীর (53015581017 210 5:৪০- 

ঠা 019053863 ) সংমিশ্রণে উত্তম ফল পাওয়া যাইবে । 

কার্পাসউতলের পরি০শাধন 

' ষে কোন প্রণালীতেই তৈল নিষ্কাশন কর! হউক না কেন, তৈল 

' বাদামী রঙের হয় এবং এই কারণে ইহা মানুষের থাগ্ব্ূপে 
ব্যবহার হয় না। হাড়োলিসিস প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে চরিবিময়, 



কার্পাসকীনেের বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৬১ 

ফ্যাসিছ [ভ্রিগ়ে 8০19) ও গ্রিসারিন (815051176) পাওয়া যায়। 

তাহ। ছাড়া ইহাতে য্যালবুষেন (৪15775), মিউসিলেজ (774০11986), 

ংয়ের উপাদান, কিছু পরিমাণ উত্তম য্যাল্ডিহাইড (81৭515৭6) ও 

কেটন (1৩:০০) প্রভৃতি থাকে । সুতরাং খাগ্যরূপে ব্যবহার করিতে 

গেলে আগে ইহার পরিশোধন আবশ্যক । কোন বিশেষ শিল্পে 
ব্যদহার করিতে গেলেও কার্পাসতৈল পরিশোধন কর দরকার । 

মেকানিক্যাল (706015870108]1) ও কেমিক্যাল (০1551701091) ছুই 

উপায়ে তৈল শোধন করা ঘায়। প্রথম উপায়ে তৈল হইতে য্ন্যাল- 

বুমেন ও অন্তান্ত ময়ল] দূর হইয়া বায় এবং পরিষ্কত তৈল পাওয়' 
যায় । এই তৈল সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে চলে । তৈলে চব্বিময় 

য্যাসিড. থাকিলে তৈল বেশীদ্দিন ভাল থাকে না। কিন্তু এই উপায়ে 
তৈল শোধন করিলে তৈলে চব্বিময় ফ্যাসিড থাকিয়া যায়। 

দ্বিতীয় উপায়ে তৈল শোধনের তিনটি স্তর আছে- প্রথম, চব্বিময় 

য্যাসিড, দূরীকরণ; দ্বিতীয়, তৈলের বর্ণ দূরীকরণ; তৃতীয় গন্ধ দূরীকরণ । 
খাছ্যরূপে ব্যবহার করিতে গেলে তৈলের গন্ধ দূর করা আবশ্যক । 

চল্রিময় ক্ল্যাসিভ, দুরীকরণ 
চ২5125055] 91 £5£ 5০8৫. 

অল্পক্ষণের জন্য তীব্র ক্ষার (৪1197) কার্পাসতৈলের সংস্পশে 
আনিলে সমস্ত বাজে জিনিষ নষ্ট হইয়া বায়, এবং তাহাতে তৈলের 
ক্ষতি হয় না। এই পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কষ্টিক পটাশ 

(০8050০ 796531.)-এর ছার! তৈল শোধন করা যায়। তৈলে ক্ষার 

সংযোগের সময় সাবধান হওয়া! উচিত। কারণ, বেশী ক্ষারে তৈল 

নষ্ঈ হইয়] যায়। অতি নিকষ্ট তৈলের ক্ষেত্রে বেশী ক্ষার প্রয়োগ 

কর] দরকার | বেশী ক্ষার প্রয়োগে পরিশ্রত তৈলের পরিমাণ 

১১ 



১৬২ পরগাশ বসর 

কমিয়] বায় বটে, কিন্তু সাবান তৈয়ারীর উপাদান হটি হয়। এ 

উপাদান কাজে লাগাইলে, সর্বসাকুল্যে ব্যয়ও কম পড়ে। চব্বিষয় 

য্যাসিড (6৪: ৪০1৭) দূর করার পক্ষে কার্পাসতৈলে কষ্টিক পটাশ 

অপেক্ষা! কষ্টিক সোডা প্রয়োগ বাঞ্নীয় | 

কার্পাসটতঢেলর রঙ দুরীকরণ 
কার্পাসতৈল ক্ষারের দ্বার পরিশোধিত হইলেও ইহার হরিদ্রাভ 

বা রক্তাভ বর্ণ দূর হয় না এবং এই কারণে ইহা মাগারিণ ও উত্তম 

সাবান প্রস্ততি ব্যাপারে ব্যবহার করিতে পারা যায় ন'! বর্ণ 

বথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত না হইলে লোকে ইহ খাছ্রপে ব্যবহার 
করিতে চায় না, সেইজন্ত কার্পাসতৈলের বর্ণশোধন অংবশ্যক। 

এই উদ্দেশ্যে ফুলার মাটি (7311505০917) ব্যবহার করা হয়। 

সাধারণত: তৈলের ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ ফুলার ম'টি ব্যনহার 

কর] হয়, কিন্তু তৈল নিকট হইলে সময় সময় শতকরা 5 ভাগও 

লাগে। শতকর1 ১-২ ভাগ বোন চারকোল (0015 01910099]1) 

ব্যবহার করা হয়। সময় সময় ইহাতে ভাল ফল হয়। 

ফুলার মাটি ও নবোন চারকোল (50175 ০1১870091) মিশা ইলে 

অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায়। ফুলার মাটি মিশাইবার 

পূর্বে তৈল একেবারে রসশূন্য করা দরকার। রসশৃন্ত তৈল €৫”" 
হইতে ৬" সেটটিগ্রেডে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ফুলার মাটি সংযোগ 
করা হয় এবং ২০-৩০ মিনিট নাড়িতে হয়। থাছারূপে ব্যবহার 

করিতে গেলে তৈলে আধ ঘণ্টার বেশী ফুলার যাটি রাখা উচিত নয়। 

বেশী সময় রাখিলে তৈলের একপ্রকার বর্ণ ও স্বাদ হয়। তৈলের বর্ণ- 

দূরীকরণপ্রক্রিয়া শেষ হইলে তৈল হইতে ব্রিচ.(১15৪০/৮ চুণ ইত্যাদি) 

দূর করা দরকার । শোধনের সময় কেমিক্যাল ব্রিচ, ব্যবহার করা 



কার্গাসবীজের বাণিজ্যিক বাবহার ১৬৩ 

যাইতে পারে, কিন্ত তাহাতে তৈলের সুগন্ধ নষ্ট হইয়! যায় এবং 
খাদনীয় তৈলের পক্ষে তাহা উত্তম নহে। তৈল নিরুষ্ট ধরণের 

হইলে এবং ফুলার মাটি যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলে চুণ ও 
খনিজ য়্যাসিড্ ব্যবহার কর] হয় । বর্ণের উন্নতি সাধনের জন্য অল্প 

পরিমাণে ক্লোরোফিল (০1১10:0112911) যোগ করা হয়। 

কার্পাসট্তঢেলর গন্ধ দুরীকরণ 
জলপাই তৈলের পরিবর্তে কার্পাসতৈল ব্যবহার কর] ধায়, এবং 

সেজন্য কার্পাসতৈলের গন্ধ দূর করা আবশ্তক। কার্পাসতৈল হইতে 

চব্বিমর র্যাসি৬ ও বর্ণ দর করার পর গন্ধদূর করিবার প্রক্রিয়া 

অবলঙ্গন করিতে হয়। গন্ধ দর হইলে কার্পাসতৈল মান্ষের খাগ্ন্ধপে 
ধ্যবহারের উপযোগী হয়। 

কার্গপাসটতল-ঘনীকরণ 

তৈল-ঘনীকরণ-প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রচলিত 

হইয়াছে । তৈল-ঘনীকরণ-শিল্প আমেরিকা ও ইউরোপে একটি 

বিশেষ আবশ্যক শিল্পজপে পরিগণিত হইতেছে । ১৯১৯ খশ্টান্ছে 

আমেরিকার ধুক্ররাঞ্টে ৮ কোটী পাউও ক্রিস্্কো! (০19০9 ) অর্থাৎ 

ঘনীভূত কার্পানতৈল বিক্রর হইয়াছিল। আজকাল ইহার পরিমাণ 

বহুগুণ বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ খাদনীয় চব্বি ও সাবান 

প্রস্ততির ব্যাপারে কার্পানতৈলের ঘনীকরণ আবশ্যক । তৈল জমাট 

হইলে দুর্গন্ধ থাকে না কাজেই তৈলের গদ্ধ দূর করা তেমন আবশ্তক 
হয় না। রন্ধন, পাউরুটী ও বিস্কুট তৈয়ারীর কাজে আবকাল 

বিভিন্ন দেশে জমাট[কার্পাসতৈল ব্যবহৃত হইতেছে । চালান দেওয়ার 

সময় অনেক ক্ষেত্রে তৈল ছিদ্র দিয়! পড়িয়া] বাইত । তাহাতে বে 



১৬৪ পর্থগাম্ বসের 

ক্ষতি হইত তাহ! এখন আর হয় না। পরিক্ুত তৈল অপেক্ষা জমাট 

তৈল অধিক দিন, এমন কি, কয়েক বসরও অবিরুত থাকে । 
কার্পাসতৈল ঘনীকরণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত । আমেরিকার 

যুক্তরাষ্ট্রে প্রধানতঃ এই তৈলই ঘনীভূত কর! হয়। ঘনীকরণের 
পূর্বের কার্পাসতৈল অতি অবশ্যই শোধন করিতে হয় । কার্পাসতৈলকে 

খুন সহজে “উদ্ভিজ্ঞ স্বৃতৈ” (৮5859516 7:090006) পরিণত করা 

যায়। হল্যাণ্ড, জাম্মাণী ও অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানী প্রায় 

তিন কোটি টাকা মূল্যের উদ্ভিজ্ঞ ঘ্ত পূর্বে ভারতবাসী ব্যবহার 

করিত। আজকাল এই বাদে এত বেশী টাক! আমামের দেশ 

হইতে বিদেশে চলিয়! যায় না। কারণ, এদেশে কয়েকটি তৈল- 

ঘনঠকরণ কারখান! স্থাপিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে যে কৃত্রিম স্বত 
(৮6৫৩৪1915 0:90) প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশ-হইতে-আমদানী 

উদ্ভিজ্জ স্বত অপেক্ষা অনেক ভাল এবং দ্রামেও সন্তা। এই সকল 

কারখানায় প্রত্যহ ২৫ হইতে ৩ টন ঘনীভূত তৈল প্রস্তুত কর! 
খায়। এই তৈল দামে কম হওয়ায় গরীব লোকের] ইহা ব্যবহার 

করির়] ঘ্বৃতৈর অভাব মিটাইতে পারে । জমাট কার্পাসতৈল সাবান 

প্রন্থতির চব্বিরপে ব্যবহৃত হইতে পারে । কাজেই কার্পাসতৈল- 

শিল্পের উন্নতি হইলে ভারতের অনেক টাকা বাচিয়া যাইতে 

পারে। কারণ, ভারতের সাবান প্রস্ততির জন্য যে চব্বি 

বিদেশ হইতে কিনিতে হয় তাহা আর কিনিতে হইবে না। 

আমাদের দেশে প্রস্তত প্রার সমস্ত কৃত্রিম গ্বত চিনাবাদাম তৈল 

হইতে হয়। কার্পাসতৈল হইতে এই ঘ্বৃত প্রস্তত করিলে তাহা 

গুণে উৎকৃষ্ট ও দামে কম হইবে এবং সরিষাতৈল অপেক্ষা 

কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। ইহাতে সাধারণের যথেষ্ট 
উপকার হুইবে। 



কাঙ্গীসকীজের বাণিজিতক ব্যবহার ১৬৫ 

ভারত্তর কার্পাসটভল-শ্িচল্পর বর্তমান অবস্থ! 
ছুঃখের বিষয় এই যে, ভারতে প্রচুর পরিমাণ কার্পালবীজ্ত উৎপন্ন 

হইলেও তাহ] ঠিকভাবে কাজে লাগান হয় না। এখন নাভসারী 
0৪৮5৪)তে একটি মাত্র স্থপরিচালিত ও সফলতা-সম্পন্ন কার্পাসতিল 

কল আছে। পূর্বেই বল! হইয়াছে, এই উদ্দেশ্তে কয়েকটি কারখানা 
স্কাপিত হইয়াছিল: কিন্ত সবগুলিই কোন-না-কোন কারণে বন্ধ হইয়া 

গিয়াছিল। তবে প্রধান কারণ ছুইটি--(১) বীজ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট 

পরিমাণে শু বীঙ্গ-ভাগারের অভাব, (২) উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অনভ্তাব 
এবং তৈল ও খইলের বিক্রয়-ব্যবস্থায় নান! অস্থবিধা ৷ অরুতকাধ্যতার 

ফলে কল-সম্পকীর লোকদিগের ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, তৈল ও 

খইল প্রকৃত মূল্যে দেশের মধ্যে ব্যলহৃত হইলে আপুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে এই শিল্পে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে। কার্পাস 

খইল অপেক্ষা কার্পাসবীজ গবাদির অধিকতর উপযুক্ত. খাগ্ধ--এই 
ত্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে । কার্পাস খইল গবাদির পক্ষে 

অধিকতর উপযোগী খাদ্চ ও ভমির পক্ষে উত্তম সার--এই কথা 

রুবিজীবীদিগকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে । কাজেই কার্পাস 

খইল রপ্তানী না করিয়া ভারতীয় গবাদি ও চাষের উপকারের জন্য 
ব্যবহার করা উচিত। এই খইল রপ্তানী হইলে ভারতের ভূমি ও 
গবাদি উভয়েরই পক্ষে ক্ষতি । 

মিঃ সট্ক্লিফ, (৮৪, 93:01166) ভারতীয় কার্পাসবীজ লইয়া 
খসনেক পরীক্ষা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন -(১) মিশরীয় তৈল 

অপেক্ষা ভারতীয় তৈলে অধিক চব্বিময় ফ্যাসিভ থাকে না। 
(২) উত্তমরূপে পরিষ্কত হইলে তৈলে বর্ণ থাকে না, এমন কি, 
'আস্টে গন্ধও থাকে না। আমাদের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা যে 
কল পাওয়] গিয়াছে তাহাতে দেখা! যায়, মিঃ সট্ক্লিফের উক্তি সত্য । 



১৬৬ পরগাশ বলব 

সরকারের সহান্ুভূতিহীন ভা, অর্থবান্ ভারতীয়গণের উদ্যমশৃন্ততা এবং 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে উদ্দাসীনতা' 
ভারতের কার্পাসতৈল-শিল্পের বিফলতার জন্ট দ্রায়ী। তৈলবীজ- 

রপ্ানী বন্ধ, রঞ্টানী বীজের উপর উচ্চ শুন্ক আদায় এবং রেলওয়ের 

মালবহনের ভাড়া হাস করিয়া এই তৈল-শিল্প সমুদ্ধ কর! যায়। 

ঘ্রতমাখনের ব্যবসায় অদূর তবিষ্যজে ভারতে উন্নত হওয়ার 

সম্ভাবনা । এ ব্যবসায় উন্নত হইলে কার্পাসতৈল-শিল্পেরও প্রকৃত 

উন্নতির সম্ভাবনা ঘটিবে। আমেরিকার কার্পাসতৈল-শিল্পের প্রসার ও 

প্রাচষ্য দেখিয়া মনে হয়, ভারতেও এই শিল্প নিশ্চিতই সমুন্রত হইবে । 

ভারঢতর আধুনিক কার্পাসটভল কারখান! 
কার্পাসবীজ পেষণের জন্য তারতে ছয়টি কারখানা আছে: 

সম্প্রতি কয়েকজন তারতীয় শিল্পদক্ষ ব্যবসায়ী এই শিল্পের দিকে 

মনোনিবেশ করিরাছেন । দিল্লীর লালা শ্রারাম একজন উদীয়মান 
শিল্পী-ন্যনসায়ী। তিনি বুহদাকারে একটি কার্পাসতৈলের কারখানা 

স্থাপন করিতেছেন । তাহাতে কার্পাসতৈল ও কার্পাসতৈল হইতে 

বিশ্ডিন্ন পাকা জিনিস (ঠ131,9ণ ৪০০৭৪) তৈয়ারী করা হুইবে। 

পাগ্াঢে কার্পাসবকীজ-শ্িল্সর সম্ভাব্যভ। 

মধ্য প্রদেশ ও বেরারে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত 

খান্দেশ, ব্রোচ, ধারওয়ার, টিউটিকোরিন, পাঞ্জাব, সথরাট, চট্টগ্রাম 
প্রভৃতি অঞ্চলেও তৃলা জন্মে। বর্দি ভালভাবে জলসেচনের ব্যবস্থা: 
করা হয়, তবে পাঞ্জাবের ভূমিতে ভাল কার্পাস জন্ষিতে পারে। 

ব্রিটিশ ভারতে উৎপন্ন তুলার শতকর। আট তাগ পাঞ্জাবে জন্মে। 
১৯০৬-৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া সমস্ত ভারতে 
১৪,৬৯,০০* একর জমিতে তুল! উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯২৭-২৮ সালে 
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১১,৩৪১৫৩ একর জমিতে আমেরিকার তুলা এবং ১৩৮৯,৭১৮ একর 
জমিভে ভারতীয় তূলার চাষ হইয়াছিল । ১৯২৭-২৮ সালে ও ১৯২৯- 
৩” সালে যথাক্রমে ৫১৭,৯০০ ও ৭১০০১৪০০ গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়। 
প্রত্যেক গইটের ওজন ৪০* পাউও্ড। তুলার কোষ হইতে তুলা ও 
বীঁজ পাহির করিলে দেখা! যায়, বীজের ওজন তুলার ওজনের দেড়গুণ । 

পাঞ্চাদে কার্পাসবীজ বাণিজ্যিক ব্যবহারে লাগাইবার ভাল 
ব্যবস্থ নাই। তুলা প্রধানত: অমৃতসর, ফিরোজপুর, লায়ালপুর, মণ্ট- 
গোমা'র, সাহাপুর, রোটক ও হিসার জিলায় উৎপন্ন হয় এবং ইহার 
পরিমাণ ৭৭০০ টন। এই তুলার সমস্ত বীজই গবাদির খাগ্রূপে 
বাবঙহ হয়। পাঞ্জাবে কার্পাসতৈল-কল নাই, ফলে কার্পাসতৈল-শিল্প 
সেখানে আদৌ উন্নত নয়। পাঞ্জাবে বহু রকমের তৈলবীজ আছে। 
কিন্ত তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ প্রাচীন পদ্ধতিতে আর 
বাকী “ ভাগ আধুনিক কলে পেষণ করা হয়। সমস্ত প্রদেশে 
১১টি অনিক কল আছে। এই কলগুলির উন্নতির বিশেষ আশ! 
করা বং না। কারণ, কলগুলি ছোট ছোট এবং নিপুণ ও অভিজ্ঞ 
লোকের ছার] পরিচালিত হয় না। 

পাঞ্জাদের সাবানশিল্পের অবস্থা উন্নত নয়, ইহা সেখানে কুটির- 
শিল্পবপেই প্রচলিত। যাহাদের সাবান-শিল্প সম্বন্ধে কিছু জান নাই ব! 
সামান্ধ জ্ঞন আছে তাহারাই কাপড়-কাচ। সাবান প্রস্তত কাষ্যে 
নিবুক্ত। ক্যাল্কাটা সোপ ওয়ার্কদ্ বা পাঞ্জাব সোপ ফ্যাক্টারীর মত 
একটিও প্রতিষ্ঠান সেখানে নাই। তৈলশিক্পের অনুন্নতি সাবানশিল্পের 
অন্তম্নতির কারণ । 

জাতীয় আনোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসী ভারতীয় অর্থ ও 
শ্রমে উৎপন্ন দেশী জিনিষ ব্যবহারে উৎহৃক হইয়াছে, কাছেই এই 
সময় উত্তষ বীজ ও উন্নত যন্ত্রপাতি লইয়া! অর্থবান্ উৎসাহী ভারতীয়গণ 



৬৮ পর্গাম বশর 

কাজ আরম্ভ করিলে নিশ্চিতই লাভ হইবে । এই সঙ্গে কলে উৎপন্ন 
ডরব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারেরও অন্বেষণ করিতে হইবে । এই সব 

ব্যাপারে জনসাধারণকে উৎপন্ন দ্রব্যের আবশ্ঠকতা বুঝাইয়া দেওয়ার 
জন্য কিছু বিজ্ঞাপন বা প্রোপাগাগারও প্রয়োজন আছে। 

অমৃতসর ব1 লাহোর কার্পাস-আবাদ অঞ্চলের মধ্যস্থলে অবস্থিত 

এবং এই সব স্থানে তৈল ও সাবান প্রভৃতি বিক্রয়ের ঘথেষ্ট হুযোগ- 

সুবিধা আছে। সেইজন্য এই সবস্থানে কল স্থাপনের উপযোগিতা 

অধিক। যদি খইল এ সব স্থানে বিক্রয় না হয় তবে নিকটবর্তী 

সমুদ্রোপকুলে অবস্থিত করাচী বন্দর হইতে জাহাজে করিয়া অন্যত্র 
চালান দেওয়! যাইতে পারে । তৈল সম্বদ্ধে তাল ধারণ! আছে এবং 

বিশেষভাবে কার্পাসতৈল সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আছে এমন লোকের 

পরিচালনায় কল থাক1 উচিত। এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, 
ইউরোপ ও আমেক্রিকার অনেক কোম্পানি কার্পাসবীজ সম্বন্ধে 
উন্নত ধরণের যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিশ্নাণ করিয়া বাজারে বিক্রয় 

করিতেছেন। 

কার্পাসটভল নিম্পেষতের ষন্ত্রপাভি 
আমেরিকার সহিত ভারতের নানাদিক্ দরিয়া সম্বন্ধ স্থাপিত 

হইয়াছে এবং আশা করা যায়, যুদ্ধোত্তর কালে এই সম্বন্ধ প্রসার 

লাভ করিবে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা 

যায় তখন আমেরিকার বন্ত্রনিশ্শীতাগণ কার্পাসতৈল-শিল্ের 
উপযোগী সর্বপ্রকার উত্তম যন্ত্রপাতি আমাদিগকে সরবরাহ করিতে 

পারিবেন । যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্পাসবীজ উৎপন্ন হয়। 
কার্পাসবীজ হইতে ঘত রকম ভ্রব্য প্রস্তত হইতে পারে, আমেরিকার 

ব্যবসারিগণ তাহাদের সবই সম্ভব করিয়াছেন। তাহারা সর্ববোংকুষ্ট 
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যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত করাইয়াছেন। কার্পাসবীজ হইতে তৈল 

নিষ্ফাশনের কয়েকটি যস্্পাতির নাম নিয়ে দেওয়া হইল :-- 

(১) 3185108 ০51150675. (২) 106০0105897, (৩) 109501৩ 

9181.57, (৪) 11011759515. (৫) 16117 005 708.01126 00100150- 

(৬) 17061161৮10) 17651078 201080008, (৭) চা]ভো টিিও, 

(৮) 04-00100, নে) 011-০911500128 10 (১০) 01 জেট 

007 91656ন 01]. (১১) 01 41301876108 2170, এই সকল 

যন্ত্রপাতি ব্যতীত কার্পাসতৈল পরিশোধন ও ঘনীকরণের ক্ন্য কিছু 

যন্ত্রপাতি আবশ্যক । 

প্রত্যহ ২৪ ঘণ্ট! চালাইয়া ১** টন কার্পাসবীজ হইতে তৈল 

নিফাশন করিতে গেলে ষে যন্ত্রপাতি দরকার তাহার মূল্য দশ লাখ 

টাক1। এই টাকায় তৈল-পরিশোধন ও -ঘনীকরণ যন্ক, নৈছ্যাতিক শক্তি 

উৎপাদন বন্ত্র, বসাইবার ব্যয় প্রভৃতি সবই সংকুলান হইয়া যাইবে । 

আমেরিকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া কার্পাসবীজ হইতে তৈল নিক্ষাশন 

করিলে তাহার প্রতিমণে ৮২ টাকা ও ঘনীভূত তৈলের প্রতিষণে 

১০২ টাকা খরচ পড়িবে । এ্রই উপায়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসও 

পাওয়া যাইবে । ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি জোড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজের ক্তন্য 

এই গ্যাসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। এই গ্যাস বিক্রয় করিয্বা “ক 

অর্থ পাওয়া! যাইবে, ইহাতে ঘনীভূত তৈলের মূল্য কম হইবে। 

যুদ্ধের পূর্বে উত্তিজ্ঞ গ্বতের মূল্য প্রতিমণ ২০২ টাকার অধিক ছিল। 

কাজেই একথা বলা আবশ্যক যে, এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। 

ভারতে কার্পাসতৈল-শিল্প উন্নত হইলে আমেরিকার মত শিরোন্তত 

দেশের সহিত বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপনে সুবিধা হইবে । | 

এই প্রবন্ধে যে সমস্ত হিসাব ও ব্রব্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে 

তাহা হইতেই সহজেই বুঝা যাইবে যে, কার্পাপবীজ হইতে রুত্রম 



১৭৩ পথও স্ব্এণবর 

স্বত ব্যতীত অন্যান্য অনেক জিনিষ তৈয়ারী কর! যায় এবং এই 
ব্যবসায়ে মাকিণ বস্ত্রপাতি-ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারী এবং তৈল- 

বিশেষজ্ঞদের সহযোগিত] পাওয়া যাইতে পারে। 

ব্যবসাপ্বের উদ্দেশ্তে এদেশে কয়েক বৎসর পূর্বর হইতে কৃত্রিম 
সত প্রস্থত হইতেছে । কৃত্রিম ঘ্ৃত বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে, এবং 

ইহার চ"ণহদা! উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতই 

হইতে থাকিবে । সাবাশ-শিক্সের প্রসারের সহিত, বিদেশ হইতে 
আমদ'ন+ ট্যালো (2119)র পরিবর্তে ঘনীভূত চধ্বি ব্যবহার করার 

জন্য আমাদের দেশে তৈল-ও চব্বিঘনীকরণের আবশ্যকতা তীত্র- 

ভানে অন্ভূত হইতেছে। 

উত্তমরূপে তৈলনিষাশনের জন্ত আমাদের দেশের তৈলবীজ 

নিশ্পেণ-শিলপে আধুনিক উন্নত ধরণের বন্ত্রপাতি ক্রমশঃ প্রচলিত 

হইতেছে। কারখানাগুলিতে তৈল-পরিশোধন ও গন্ধদূৰবীকরণের 

ব্যবস্থাও হইতেছে । এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বলা যায় যে, 

আমাদের দেশের তৈলশিল্প ক্রমোন্নতির দিকে ভ্রুত অগ্রসর 

হইতেছে । 
চর্ভাগ্যক্রমে কার্পাসনীঙ্জ নিশ্পেষণের দিকে তেমন কেহই 

মনোযোগী হন নাই । কাজেই ভারতীয় অর্থশালী ব্যক্তিগণের কার্পাস- 

বীজ নিশ্পেষণ এবং কার্পাসতৈল ও খইল হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তরতির 

দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়, এদেশে বর্তমান 
বড় বড় তেলের কারখানার সহিত ঠিকভাবে প্রতিযোগিতা করিবার 
জন্য, সমস্ত আবশ্তক যন্ত্রপাতি প্রত্যহ ২৫০ টন বীজ নিম্পেষণের 

উপযোগী কার্পাসবীজ-নিশ্পেষণ-কারখানা স্থাপন করিলে ফল ভালই 

হইবে । এই কারখানায় প্রথমে ক্রুড (০:8৫), পরিক্রত (59), 

গন্ধহীন (৭5990911359), ঘনীভূত (,8:60৩0) তৈল ও পরে ক্রমশঃ 



কার্পাসকীজের বাণিজিিক ব্যবহার ১৭১ 

অন্যান জিনিস তৈয়ারী করা যাইতে পারে । এইরূপ কার্পাস- 

বীজ-নিশ্পেষণ-যন্ত্রের মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাক] । 
ভউপসহহার 

তৈলনীজ উৎপাদনে প্রকার ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়া 

পৃথিনটর মধ্যে ভারতের স্থান সর্ববোচ্চ। ভারতে প্রায় ৫০০ রকমের 

তৈলনীন্দ পাওয়া ঘায় এবং মোট প্রায় ১ কোটি টন বীজ সংগৃহীত 

হয়। উহাব্যতভীত অনেক পরিমাণ বীজ সংগৃহীত হয় না বলিয়া 

বাজে নঈ ভইয়া ষায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে মোট 

যত বীন্গ উৎপন্ন হয় ভাহার শতকরা ৪০ অংশ তুলাবীজ এবং ইহার 
সংগ্রহে কোন অন্রবিধা নাই। অতএব এই বীজ হইতে তৈল 
নিষ্কাশন এবং তাহার বাণিজ্যিক ব্যবহার হওয়া একান্ক বাঞ্চনীয় । 

কিন্ত ড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মত কুষিপ্রধান দেশে এই 

জিনিদটি উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল। 

ভরের সকলের নিকট স্থপরিচিত স্বনামধন্য স্যার জেম্শেদজী 

টাটা বখন ভারতবধকে শিল্পসমৃদ্ধ করিবার ্বপ্র দেখিতেছিলেন, তখন 

তাহার চিন্তার মধ্যে চারিটি পরিকল্পনার স্থান ছিল। তিনি দেখিলেন, 
নত কুনিপ্রধান দেশ, ইহার শতকরা ৮* জনের বেশী লোক করুষির 

উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। ইহার আঘথিক উন্নতি 

সাধন করিতে হইলে, প্রথম কুষিকাধ্যের উন্নতি দরকার এবং রুষির 

উন্নতি করিতে হইলে চাষের উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ও 
উপযুক্ত পরিমাণ সারও একাস্ত আবশ্তক। তিনি যন্ত্রপাতির 

জন্য লীহকারখান! স্থাপন এবং সারের জন্য তুলাবীজ 

নিশ্প্ষেণ্রে পরিকল্পনা করিলেন। যাহাতে তুলাবীজের খইল 
সাররুপে এবং কার্পাসতৈল অন্যান্ত শিল্পে ব্যবহৃত হইতে 

পারে সেক্িকে তাহার লক্ষ্য ছিল। কুবির উন্নতি করিতে হইলে 



১৭৯ পঞ্গাশ বশসর 

কুষি-সম্পকিত শিল্প (থা; তেলের কারথান!, চিনির কারখানা! 

ইত্যাদি) স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এই জাতীয় শিল্প স্তাপন 

করিতে হইলে সম্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওরা একান্ত 

আবশ্যক | সেজন্য তিনি একটি হাইড়ো-ইলেক্টিক হ্গীম 

(17৭10০-0160010 $0১0]7)5 ) তৈয়ারী করেন। ভারপর 

শিল্পের সঘুন্নতির জন্য গবেষণ! প্রয়োজন, সেজন্য তিনি একটি 
উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার স্থাপনের মতলব করেন। আনন্দের বিষয় 

এই যে, তাহার জীবিত অবস্থায় তিনি চারিটি পরিকল্পনারই বূপ 

দান করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত 

উত্তরাধিকারিগণ তাহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবদ্ধিত 

করিয়াছেন ও করিতেছেন। তীহার লৌহকারখান! টাটানগরে, 
তৈলের কারখান! টাটাপুরমে স্থাপিত ভয়। পশ্চিমঘাট পর্বতের 
উপরে সঞ্চিত জলরাশি হইভে সস্তার বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তত করলার 

জন্য তিনি সন্নিহিত স্থানে হাইড্রো-ইলেক্টিক যন্ত্রপাতি (%৭:০- 

৩1০00 01900) স্থাপন করেন এবং রাসায়নিক গবেষণার 

জন্য বাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দির (15919756150 

[80080 ) নামে একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার স্থাপন করেন। 

টাটা! ভারতের সর্ববোতম শিল্পী-ব্যবসায়ী এবং তাহার প্রতিষ্ঠানের 

দ্বারা এদেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । 

টাটা তৈলের কারখানা স্থাপন করিলেও নানাকারণে বহু দিন 

বাব এ কারখানায় ভূলাবীজ নিম্পেষণ হয় নাই। শুনা বাইতেছে, 
বর্তমান সেখানে তুলাবীজ নিশম্পেষণ আরস্ত হইয়াছে । আজ হইতে 

২০;২৫ বৎসর পূর্বেব কাণপুরে তুলাবী্র হইতে তৈল ও তৈল হইতে 
'অন্যান্ত জিনিষ প্রস্ততি করিবার জন্য একটি বড় কারখানা স্কাপনের 

প্রস্তাব হয় এবং সেজন্য এক কোটি টাকার বেশী মুলধন সংগৃহীত 



কাপ্পাসকীঢেজর বাণিজ্যিক ব্যবহার ১৭৩ 

হয়। কিন্তু মূলধনের নানা অপব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত 

হয় নাই। বর্তমান স্থখের বিষয় ষে, মোদি ব্রাদাস” মীরাটের নিকটবত্তী 

বেগমবাদ নামক স্থানে (মোদি নগর ) ভারতীয় তৈলবীজ নিশ্পেষণ 

এবং তৈল ও খইল হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুতির জন্য একটি 
কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে এখন কার্পাসবীজ নিশ্পেষিত 

হইনেছে। লালা শ্রীরাম দিলীতে একটি অনুরূপ কারখান! স্থাপন 

করিয়াছেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এই জাতীয় 

কারখানা অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইবে এবং ভারতে উৎপন্ন 

সমস্ত তুলাবীজের বাণিজ্যিক সদ্বযবহার হইবে আর তন্দারা ভারতের 

রুমি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতি অগ্রসর হইবে । 

এখানে বল! বিশেষ আবশ্তক যে, ভারতীয় কার্পাসবীক্ত 

আমেরিকার কার্পাসবীজ অপেক্ষা উৎকুষ্ট নহে, তবে নিকুষ্টতার জন্য 

ইহার সদ্ধযবহারে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। তৈল 

শিল্পের দিক্ দিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে বীজ যত ভতরুষ্ট হইবে 

তাহ! হইতে তৈল ও অন্যান্য জিনিষগ্তলি ততই উতংকুষ্ হইবে এবং 

পরিমাণে বেশী হইবে, লাতও বেশী হইবে। কাজেই কার্পাসবীজের 

উৎকণধ সাধন আবশ্তক হইয়াছে । জলবামুর গুণান্ুসারে যেমন 

জীবজগতে সম্র-উত্পাদন (০:933 70:560108)এর প্রয়োজন আছে, 

তেমনি উদ্ভি-জগতেও আছে। জীবজগতে যে সম্বর-উৎপাদনের 

দ্বার! সফল পাওয়া! যায় তাহার বহু প্রমাণ আছে। সঙক্ষর- 

উৎপাদন সাহায্যে ভারতীয় কার্পাসবীজের যথেষ্ট উন্নতির 

সম্ভাবনা! আছে, এবং ইহা দ্বার ভারতের অন্তান্ত তৈলবীজ ও 

অপরাপর শস্তের উন্নতি সাধিত হইতে পারে । কাজেই ভারতের মত 

রুষিপ্রধান দেশে গাছ-উৎপাদন (0180 1:59£)8)এর গবেষণা 

ও নকল প্রয়োগ বহু পরিমাণে হওয়া একান্ত বাঞছনীয়। 



আলামোহনের বাঁডালীয়ান। 
ও 

শিপ্প-বাণিজ্য-প্রসারের ধারা 
শ্রীননীলাল রায়, এম্. এ. 

কম্দবীর আলামোহন দাশের অচিস্তিতপূর্ব কম্ম-সাকলা ও 

অগ্রগতি প্রসঙ্গে কিছু দিন পূর্বের লিখেছিলাম--"আলামোহন 

লাস্তবিকই এক অলৌকিক রহম্ত । তবুও এ রহস্তের সমাধান হবেই, 
এনং সে শুধু সেইদিনই-_যেদিন এক বিরাট অখণ্ড নির্ভীক, নিহ্বিকার, 
নিরবচ্ছিন্ন জাতভীয়ভাবোধই হবে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র 

আদশু এবং সাধনা! “এক দেশ, এক জাতি, এক সন্দারে'র স্বাধীন 

আবহাওয়ায় আলামোহনের সাধন] ও শিল্প-অভিযান বদি হূর্ববার 

গতিতে অগ্রসর হ'তে পেতো, তবে তা'র সস্তাবন।! আরও কতই না 

বিপুল ও বিন্ময়কর হ'তে পার্তে !” আজ আমাদের বল্তে দ্বিধা 
নেই যে, কম্মবীর আলামোহনের বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসামের ভ্রম-প্রসার, 
বাকৃসর্ববস্ব বাঙালী জাতির কম্খবিমুখতার ছুর্ণাম দূরীভূত ক'রে তাকে 
এক বিপুল ও ব্যাপক কর্খোন্া্নায় উদ্,দ্ধ ক'রে তুলেছে। 
আলাযোহন এই নবজাগ্রত জাতির এক জলন্ত আদর্শ তিনি 

বাংলার কিশোর-তরুণ, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, ধনী-দররিদ্র, শিল্পী-কুষক, ন্যবসায়ী- 

অ-ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী, সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক সব্বশ্রেণীর 
লকল নরনারীকে এক অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠনের বাণী শুনিয়েছেন। 

আলামোহন বাঙালী, তার স্বপ্ন বাংলা আর বাঙালী । তার প্রতিটি 

বাক্যে, আচরণে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে বূপায়্িত হয়ে উঠেছে 

তার বাঙালীয়ানার এই অপূর্ব তঙ্গীটি এবং তার সকল কম্ম 



আলানোহনের বাঙালায়ান। ১৭৫ 

ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্রম-গ্রকাশ ও -প্রসারের সম্যক ধারণা করুতে 

হু'বে তার এই বাঙালীয়ানার অমলিন বূপায়নে। 

আলামোহন প্রধানতঃ শিল্পী ও ব্যবসায়ী । তার শিক্প-সংধন] ও 

বাণিজ্য-প্রচেষ্টার বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে দাশনগরে । আগচাব্য 
প্রফুল্লচন্দ্রের মতে "দাশনগর মরণোম্মখ বাঙালীর তীথক্ষেত্র? । শুমবিমুখ 

অব্যবসায়ী বাঙালীর বাংলায় দাশনগরের প্রতিষ্ট৷ নব্য বাঙালী জাতির 

ইতিহাসে এক অবিশ্বরণীয় গৌরবময় ঘটনা । যে অথনৈতিক 

পটভূমিকায় দাশন্গরের অক্থ্যদয় তাকে উপলন্ধি করুতে হ'লে আজ 

থেকে পঞ্চাশ বছরের অতীত বাঞঙ্লার দ্বিকে তাকাতে হ'বে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালীর জীবনে যে জাগরণের ছেয়াচ 

লেগেছিল তার প্রাণ-প্রাচয্যের প্রকাশ-ব্যঞ্চনায় কুবি-শিল্প- 

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তৎকালীন তরুণ বাংলার যে ক্রটা ও অক্ষমতা 

আ্মগোপন ক'রে ছিল, তাকে দৃরীভূভ করুতেই যেন আলামেহনের 
আবিভাব ও দাশনগরের অভ্যুদয় । বাডালী ভাবপ্রুবণ ভ্ঞাতি। 

তাই শ্বদেশমুগের ভাবের বন্যার বাঙালী আমরা ঝণপিয়ে পড়লাম-_ 

কিন্ত তেমন পাড়ি জমাতে পাবুলাধ না। বোম্ধেওয়ালার। কতটা! 

পেরেছিল বোম্বাই-আমেদাবাদের কাপড়ের কলে, জামসেদপুরের 

লোহার কারখানায় । সাধারণের মনে আজ এই প্রশ্ন ওঠ স্বাভাবিক 

যে, তিরিশ বছর পূর্বের সহায়-সম্পদ্-শন্ত কেরীওরালা আলামোহন 

কোন্ ব্বপ্রঃ চিন্তা ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় কি মূলধন সন্গল ক'রে 
আজ তারত জুট মিল, ইগ্ডিয়া মেসিনারী কোং, দাশ ব্যাঙ্ক, হাওড়া 
ইন্সিওরেন্স কোং, এশিয়] ড্রাগ কোং, আরতী কটন মিল, ইপ্গিয়ান 

প্রডিউস, দাশ কর্পোরেশান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণবার ! 
কৌতুহলপ্রবণ মানুষের এই প্রশ্বের উত্তর আলায়োহনের নিজের 
বাণীতেই পাওয়া যায়। 



চিলি পাপ বর 

ক্ুবিপ্রধান ভারতবর্কে শিল্পায়িত কর্তে না পার্লে, বাঙালীর 
আর*মপ্রিয় চিন্তকে অমসাধ্য ব্যবসার প্রতি আকুষ্ট করতে ন1 পারুলে 
ভারতের জাতীয় সম্পদ্ রদ্ধির পথে কল্যাণ আস্তে পারে না। 

রুন্জাত ও প্ররুতিপ্রদত্ত কাচামালকে শিল্পজাত পাকামালে রূপান্তর 

দ্বার! একটা দেশের সম্পদ গড়ে" উঠে। যে দেশের কাচামাল ষে 

পরিমাণে বেশী সেই দেশ বদি সেই পরিমাণে তা” থেকে পাকা মাল 

উত্পাদন করে আর তা নিয়ে দেশ-বিদেশের বাজার দখলে আন্তে 

পানে, তবেই তার কুবি-শিক্প-বাণিজ্যকে সম্যক উন্নত বল! বায়। 
আলামোহন টৈৈশোরে এই সত্য উপলব্ধি করুতে পেরেছিলেন । 
তউ ফেরিওয়ালার কাজে যংসামান্ত অর্থাজ্জন করেই যন্ত্রপাতি 

নিম্মাণের কাজে আকৃষ্ট হন। কারণ যন্্রব্যতীত পূর্ণাঙ্গ শ্রম-শিল্প দ্রুত 

গড়ে উঠতে পারে না। আলামোহনের এই চিন্তাধারা আচাধা 

প্রফুললচন্দ্রের নিম্নোদ্ধত উক্তিতে সহজে বোধগম্য হবে। 

“আমাদের দেশে যে-কোন কারখান' স্থাপন করিতে হইলেই 

কারখানা-প্রতি গড়ে ১০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাি বিদেশ হইতে 

অআখমদানী করিতে হয়। দেশে কলকক্ত1 যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার 

বাবস্থ! থাকিলে প্রথমতঃ এগুলি স্থুলভ হইতে পারিত বলিয়া এক 
দিকে যেমন কলকারখানার প্রসার লাভ হইত, অন্য দিকে তেমনই 
বহুসংখ্যক লোক এই কলকক্তা-নিশ্নীণকারী কারখানাগুলিতে কাজ 

করিয়া অন্নসমন্তার কথঞ্চিং সমাধান করিতে পারিত। এখানে 

কলকব্জা ষন্ত্রপাতি নিশ্নাণ করিতে না পারিলে এই 

ভীষণ প্রতিযোগিতার যুগে যে বিদেশীর সঙ্গে আটিয়া উঠা 

যাইবে না, এই তত্ব ন্বকীয়-সহজ-বুদ্ধি-বলে ধরিতে পারিয়াছেন 
বলিয়াই আলামোহন দাশ এদ্রিকে কাধ্য আরম করিয়া 

দিয়াছেন।” 



আলাচস়াহুডনর বাঙালীক্লান! ১৭৭ 

উল্লিখিত আদর্শের ভিত্তিতে আলামোহুন হস্ত্রপাতি তৈয়ারীর 

কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং “বি, ডবলিউ, স্কেল', "পালন্ 
এঞ্জিনিয়ারীং ওয়ারকর+ ও “লাস ওয়েত্রীজ এগ এগ্রিনিয়ারীং 

কোংঃকে একত্র ক'রে বর্তমান “ইগিয়া মেশিনারী কোম্পানী'র 

প্রতিষ্ঠা করেন। : 
নিজ কারখানায় প্রস্তত অনেক বন্ত্রপাতি দিয়ে আলামোহন 

বাঙালীর দ্বিতীয় পাট-কল “ভারত জুট মিলস্' স্থাপন করেন। 
অথচ এই প্রচেষ্টার কথা শুনে আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রই একদিন 
আলামোহনকে পাগলা গারদে পাঠাবার বিধান দিয়াছিলেন ! 

পাট বাংলার একচেটে কুষি-সম্পদ। এই পাট থেকেই পাকা 
মাল প্রস্তত ক'রেই বিদেশী ও বিপ্রদেশী বণিকৃসম্প্রদায় বাংলার বৃকে 
বসেই বাংলা দেশ থেকে কোটী কোটী টাক। উপার্জন কর্ছে। 
এই দৃশ্য আলামোহনের অন্তরকে একাস্ততাবে অভিভূত করেছিল 

বলেই তিনি অজন্ন বাধাবিপত্তিকে নিশ্পেষিত করে কৈশোরের 
কঙ্গনাকে আজ জীবন্ত সত্যে পরিণত ক'রে তুলেছেন । 
তারপর দ্রাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা । শিল্পী ও ব্যবসায়ী আলামোহন 

আরও কলকারখান! শ্বাপন ন! করে দেশে এত ব্যাঙ্ক থাকা সন্ত 

কেন আর একটা ব্যাঙ্ক খুলতে গেলেন-_এ প্রশ্নের উত্তর তিনি 
নিজেই দিয়েছেন-- 

“আমি নিজেই একজন ইগ্ডাত্্রীয়েলি্ট বলেই জাতীয় জীবনে 

ব্যাঙ্কের তাৎপধ্য সম্যক্রূপে বুঝতে পেরেছি; এবং ব্যাঙ্ক যে খুলতে 

যাচ্ছি, তাও কেবল এ ইতাস্্রীরই দাবীতে |” 

ইপ্তাট্রীর সৃম্যক্ প্রসার ও উন্নতি করতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন । 
ব্যান্ক হচ্ছে এই মূলধনের অর্থাৎ সক্রিয় ও সচল অর্থের প্রাতিভূ ॥ 
ব্যাঙ্ক ও ইণ্তাস্্রী এতচৃভয়ের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্মাঁণ । 

১০ 



১৭৮” পঞ্চাশ বসেও 

একদিকে যেমন ব্যাঙ্ক না থাকলে উপযুক্ত ইগ্ান্্রী গড়ে উঠতে পারে 

না, অপর দিকে তেমনই নানাপ্রকার ইগ্াস্্রী গড়ে উঠে দেশের 
কাচা মালকে বাণিজ্য-সম্ভারে পরিণত না করুলে ব্যা্থের প্রসার 

ঘটে উঠতে পারে না। বিলাতে এবং জাম্মাণ, জাপান, আমেরিকা! 
প্রভৃতি দেশের শিল্লোক্লতি যে এত বিপুল তার মূলে তদ্দেশীর জাতীয় 
ইওাষ্ট্রীর সহায়ক জাতীয় ব্যাঙ্ক গুলি । আলামোহন তার শিল্প-জীবনের 
প্রথম অবস্থায় যথোপযুক্ত অর্থের অভাবে বহুবার বিড়ন্বিত হয়েছেন। 

“প্রথম বখন আমি ভারত জুট মিল প্রতিষ্ঠা করুতে ইচ্ছা করি 
তখন আমাকে দেশবাসী কিংব1 দেশী ব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্য করা ত 

দুরের কথা, অনেকেই আমাকে প্রকাশ্তে বিদ্রপ করতে ছিধাবোধ 

করেন নি।” 

আলামোহনের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্েশ্ঠ-_-দেশের বিভিন্ন 

শ্রেণীর ইগ্াস্ট্রীকে গড়ে উঠতে সহায়তা ক'রে বাংলার জাতীয় 

সম্পদ্ বৃদ্ধি করা। 

বিদেশী ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়ের পরিচালিত মিলগুলি 

একদিকে বাংলার অর্থসম্পদ্ শোষন ক'রে ফেপে উঠছিল, আর 

অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার বিদেশ বস্ত্র কিনে আমর! তাদের 

ধনভাগার পূর্ণ করুতেও কুষ্ঠিত হইনি । ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী বুবক 
'সালামোহন তখন ভাবতেন-- 

“যুগ যুগাস্ত ধরে” অ-বাঙ্গালীর! আমার বাঙ্গালার ধনভাগার লুণ্ঠন 
করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দ্েয_-সবার চেয়ে বেশী লুণ্ঠন করেছে 
বর্গীরা; কিন্ত তাও বছরে দশ কোটী: টাকার উপর যায় না। 
দামি বখনকার কথা বল্ছি তখন ইউরোপে মহাযুদ্ধ চল্ছিল। 
তখন আমাদের দেশে কাপড়ের কল-কারখানা তেমন ছিল না, ব! 

আজও নাই। বাংলার বাহির থেকে আমদানি কাগড় দিয়েই 



আলাচসাহচেনর বাঙালীয্ান]! ১৭৯ 

সে সময় আমাদের মা-বোনের কোন রকমে তাদের লঙ্ভা নিবারণ 

কর্তেন। তখন প্রতি জোড় কাপড় ছয় টাকা! ক'রে বিক্রী হ'ত। 

হিসাবে দেখতে পেলাম প্রতি বংসর এক কাপড়ের দোহাই দিয়েই 
'আমার বাংলাদেশ থেকে প্রায় চল্লিশ কোটী টাকা অ-বাঙ্গালীদের 

হাতে চলে যাচ্ছে ।” 

বাঙালীর এই অসহায় অবস্থায় ব্যথিত আলামোহনের শিল্প- 

প্রতিভা আজ তাই দাশনগরে কাপড়ের কল স্থাপনে নিয়োজিত | 
আলামোহন ইগ্াদ্রিয়েলিই্ট ও ব্যাঙ্কার। ইন্সিওরেন্দের ক্ষেত্রেও 

তিনি তার সুনিপুণ পরিচালনা শক্তি প্রয়োগ করেছেন। ভীবনবীমা 

রূপ একট! আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সঞ্চয-পদ্ধতি জাতির স্খ-সম্পদ্ 

বুদ্ধির সম্যকু সহায়ক এবং তবিয়াৎ সংস্থানের জন্য আবশ্তাক 

বলেই আলামোহন “হাওড়া ইন্সিওরেম্প কোম্পানী প্রতিষ্ম 

করেছেন এবং সামান্য উপাঞ্জনে যাদের সংসার চলে তাদের 

স্গবিধার জন্য “ইন্কর্পোরেটেড, প্রভিডেপ্ট ইন্সিওরেন্মদ কোম্পানী? 

পরিচালন। কর্ছেন । 

বর্তমান দুম্মুল্যতা ও দুশ্প্রাপ্যতার দ্বিনে দুতিক্ষ ও মহামারী- 

প্রগীড়িত দেশের জনসাধারণ উপযুক্ত $ষধ ও পথ্য অতাবে অ-চিকিৎসা 

ও অপচিকিৎসায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে, বুদ্ধের জটিলতায় 

বিদেশ থেকে ওবধপত্র আমদানী এক প্রকার বন্ধ; কাজেই এদেশে 

উষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বহপ্তণে বৃদ্ধি হওয়া! প্রয়োজন। 

তদুদ্দেগ্তে আলামোহন “এশিয়া ড্রাগ কোং, প্রতিষ্টা করেছেন। 

বর্তমান ও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান'ুলির ভবিষ্যৎ 

"অতীব উজ্জ্ল। 

বাংলার মাটাতে প্রচুর ইক্ষু উৎপাদ্দন হওয়া সত্বেও বাঙালীকে 
বাংলার বাহির থেকে চিনি এনে থেতে হয়। অথচ বাংলার শর্করা 
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শিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রচুর স্থযোগ ও সম্ভাবনা আছে। এই 
সম্ভাবনার সুফল লাভের জন্য আলামোহন “দাশ স্থগার কর্পোরেশন” 
নামে একটি কোম্পানী পরিচালন করিতেছেন। 

বিগত ত্রিশ বখসরের মধ্যে দুইটী বিশ্বব্যাপী মহাসমর 

সংঘটিত হু'ল। কত দেশের বুকের উপর ধ্বংসের তাগুবলীলা 

মান্তষের সভ্যতার ইতিহাসকে রক্তকলঙ্কিত ক'রে দিল। এতে 

প্রমাণ হচ্ছে মানুষ এখনও তার সত্য রূপ ও কল্যাণের পথে যোগ্যতা 

অজ্জন করেনি । বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ও রণোনম্মত্তত) আত্মঘাতী স্বার্থের 

বিষবা্পে মানুষের কৃষ্টি, এতিহা ও শুভ-বুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন করতে উদ্যত | 
এই অনবচ্ছিন্ন অনর্থপাতের মূলে শুধু একটিমাত্র মনোবৃত্তি_ 

শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রধান জাতিসমূহের 

স্বাধিকার-প্রমত্ততা । সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধবজ্জিত ক'রে বিশ্বে নিরবচ্ছিন্ন 

শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বুদ্ধোত্তর যুগের সকল দেশের শিল্প-বাণিজা- 
শাসন-নিয়ন্ত্রণের জন্ত বহু গবেষণা-গোগী গড়ে উঠছে। কিন্তু বিশ্বের 

সংগঠন-পরিকল্পনার নিয়ম ও নীতি, উপযুক্ত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য- 
হীন পরাধীন বাংল! তথ] ভারতের ভাগ্যে প্রযুক্ত হ'তে পারে কিনা 
সন্দেহের বিষয়। কারণ বাংল! এখনও শিকল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 

স্বাবল্বী ও ্বয়ম্পূর্ণ হ'তে পারে নি। আজ সর্ববথা দুর্বল বাংলার 
জাতীয় শিল্পোন্নতির বুগসন্ধিক্ষণে যথার্থ জাতীয়তাবোধসম্পন্ন 

ইত্ডাস্্রিয়ালিষ্টদের নির্দেশ ও নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। বাঙালীর 

অতীব আশার কথা এই যে, বর্তমান বাংলার ধূসর তামসিকতার- 
দ্বিকৃচক্রবালে আলামোহনের মত আত্তরিক জাতীয়তাবাদী শিল্পী- 
ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটেছে । এই আবির্ভীব অপ্রত্যাশিত হ'লেও 

আকশ্দ্িক নয়, এবং আলামোহনের কর্মপ্রতিভার প্রকাশ একটা. 

সামগ্ুস্কহীন খামখেয়ালী কর্মবিলাসও নয়, একটা আবাল্য-পোধিত 
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সচিস্তিত কর্মপরিকল্পনা আলামোহনের সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পিছনে 
রয়েছে। এই পরিকল্পনাকে সজীব ক'রে তুলেছে আলামোহনের 
অবিচল জাতীয়তাবোধ, তার নিখুৎ বাঙালীয়ানা। এই বাঙালীয়ানার 

সভ্য ও ব্যাপক আদর্শকে সার্থক ক'রে তুল্বার মহাত্রতে আলামোহন 

কেবল বাঙালী শিল্পী-ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও অর্থপতিদিগকে নয়, 
কবি আর সাহিত্যিকদিগকেও আহ্বান করেছেন। 

“জাতিতে আমরা বাঙালী-__এই নৃতন নিশান উড়িয়ে, জাত, কুল, 
বর্ণের আবজ্জনাকে পদদলিত ক'রে বুদ্ধিমান বাঙালীকে জীবনের 
পথে, জয়ের পথে, অমরত্থের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার্বে বাংলা 

সাহিত্য আর বাঙালী সাহিত্যিক । 

আজ আমাদের নুতন ছাচের সাহিত্য চাই, যে সাহিত্যের 
প্রভাবে পাঠকের মনে কাজের প্রেরণা আস্বে, উন্নতির জন্ম, 

অভিযানের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠবে । এমন কবিতা চাই 

'যার প্রভাবে বাঙালী-চিত্ত থেকে পুরুধানুক্রমিক ভাবে সঞ্চিত বিভেদ- 

বৈষম্যের কলুষ ধুয়ে মুছে যাবে । এমন নাটক, উপন্যাস আর ছবি 
চাই যা পড়ে এবং দেখে বাংলার যুবক-যুবতীরা বুঝতে পারুবে ষে 
তারা একটা বিরাট জাতি-_-একটা বিপুল সমাজ--আর সেই জাতি 

আর সমাজের নাম হচ্ছে বাঙালী ।” * 

ক্ষ শ্ীমহেন্দ্রজিৎ সিংহ-ফুকন কর্তৃক সম্পার্দিত “আলামোহন 

নাশের বাণী” পুস্তকে কর্খববীরের মনোরাজ্যের সন্ধান পাওয়া বায় । 



বাঙ্গালী 
শ্রীজ্ঞানাগ্ডজন নিয়োগী 

আন্মবিস্থুত জাতির ছুর্গতির সীমা নাই । একক মানুষ বা জাতি 

যখন নিজের উপর আস্থা হারায় তখন তাহার উন্নতির সম্তাবন: 

লোপ পায়। নৈরাশ্ন, পরনিভরশীলত, সন্দিপ্চচিত্ততা ও অসহায়তাঁকে 

যাতার! পর্ণ ভাতাদের মধ্যে উদ্যম স্তটি কর: অত্যন্ত শক্ত । স্ইকন্ 

দেবতার ক্ুপায় যুগে যুগে সকল অসহায় অবস্থা মন্তন করিয়! 
কুলকুগলিনী শক্তি প্রকট হয় এবং ্রাতির মনঃপ্রবুত্তি পরিবন্টিত 

করির! নৃতন শক্তি সন্ধানে নিযুক্ত করে । ইহা ইতিহাসের স্বাভাবিক 

ধার এনং বেদেশে প্রকৃতি নানা ফোগাযষোগের ভিতর দিয়া পরিবর্তন 

ও উদ্বেগ আস্কালন ও সমতা সম্ভব ও সমন্বিত করে সেই দেশে 
এই স্যভাবিক ধার1 সহজে মূর্ত হয়। প্ররুতির এই বিরাট বিস্কৃতি 

বাংলার বুকে যেমন মূর্ত তেমন আর কোথায় উত্তরে অনভ্রভেদা 
গৌরী, তক্ষিণে অফুরন্ত অক্লান্ত উমিমালার অবিরাম নৃত্য। বিভিন্ন 
নদনদী শ্রায়ু ও ধমনীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া উর্বরাশক্তি ও প্রাচুষ্যে 

ংলার মাটি সজীব করিয়া রাখিয়াছে। কোন্ প্রদেশে বর্ষা এমন 

অবাদে জল ঢালে, কোন্ প্রদেশে বড় খতু শর-যোজনায় মানুষের 

মনে এমন কল্পনা-পরিকল্পনা উদ্ধদ্ধ করে_-যেমন বাংলা দেশে! 
বিচিত্র ধারা সাধনায় বৈচিত্র্য আনিয়া সকল দুর্দশার মধ্যেও প্রেরণ! 

ও গ্যোতন! পরিবেশন করে, সেইজন্য বাঙ্গালী জাতি আদিকাল হইতে 
বছ পরিবর্তন ও বিপধ্যয়ের মধ্যেও অন্তনিহিত শক্তির নবপ্রকাশ ও 

নবচ্ছটার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বাংলার আবহাওয়া 
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যেমন খতুপধ্যায়ে পরিবর্তনশীল, বাংলার প্রাণও তেমনি জাতির সকল 
বিপধ্যয়ের মধ্যেও নব সংজ্ঞায় জাগ্রত হইবার অধিকারে 

অভিষিক্ত । 

মোগল বাদশার শক্তি ও প্রভাব, সাম্রাজ্য শাসনের আয়োজন ও 

ব্যবস্থা সঙ্কুচিত ও শক্তিহীন হইবার প্রাক্কালে পাশ্চাত্য শ্বেত জাতির 

ক্রম-উপনিবেশ স্থাপনকালে কালের ছুর্ভেছ্য ব্যবস্থায় দেশ বিভ্রান্ত 

অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিন কাটাইতেছিল। চতুর বিদেশী 
বণিকের তুলদণ্ড যখন পলাশীর যুদ্ধের পরে মানদণ্ডে পরিণত হইয়া- 
ছিল তখন বিক্ষোভ বাঙ্গালীর প্রাণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিল । মোগল- 

অধীনতা স্বীকার করা সত্বেও বাঙ্গালী তাহার অন্তনিহিত প্রাণসত্বাকে 

লুগ্চ হইতে দেয় নাই। পলাশীর বুদ্ধের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালী 
ব্যলসায়ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকরের সহিত অতি সহজে যোগাযোগ 

স্তাপন রে । এই পরিস্থিতিতে আমরা ব্যবসাক্ষেত্রে প্রথম পরিচ্ব 

লাভ করি চতুর অক্রুর দত্তের জীবনে । তিনি যেমন চালাক ছিলেন 
তেমনি শ্মঠ ছিলেন। ইংরেজ কলিকাতার প্রারভ্িক পঞ্চগ্রাম 
গ্রহণ করিয়া খন ব্যবসাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহর সংগঠনে মনোযোগ 

ছিল, তখন অস্ত্র দত্ত সহরের ঘর তৈয়ারীর মামুলী জিনিষসদকল 

সরবরাহ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে শ্বাধীন ব্যবসা অবলদ্বন 

করিয়া ছোট ছোট দড়ীকল ও স্রকীর জাতাকল চালাইতে 

লাগিলেন। বাংলা তথা ভারতের নৈরাশ্ময় যুগে এই একটি 
বাঙ্গালী যুবক আত্মশক্তি ও আত্মমর্ধ্যাদার সন্ধানে আত্মনিয়োগ 

করিলেন। ইংরেজ বণিকৃদের নিকট একদিকে এই যুবক বেষন সম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন, অন্তদ্িকে তেমনি তাহাদের অত্যাচার ও 

নিপীড়নের প্রতিবা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। 
ব্যবসায়ে অন্ভুত সমৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব ও সম্মান 



১৮৪ পৃথ্গাশ বর 
সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে এ জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ 

বাংলার মাটি এবং আবহাওয়াতেই সম্ভব ছিল। চৈত্রের থটুখটে 
রৌদ্র এবং শ্রাবণের অফুরস্ত ধার! যে বাংলার মাটির ভূষণ সে মাটির 
বিভূতি বিচিত্র ও অপূর্ব । 

পলাশী বুদ্ধের প্রাক্কালে অক্রুর দভভ পরিবার ও মাড়েদের পরিবার 

প্রভূত প্রভাব ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন । এই ছুই পরিবার 

ংলার নবযুগের ব্যবসাঁউদ্যোগের প্রথম পূজারী ও হোতা । 

চোরবাগানের মল্লিক পরিবার তৎপরবর্ভী কালে প্রাধান্ত লাভ করেন। 

তাহার1 নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদেশী বণিকৃদের সহযোগিতা করেন 

এবং বেনিয়ানরূপে বছ অর্থ সরবরাহ করেন। ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানির 

অ-প্রকাশিত কাগজ-পত্র (0)1/50151181১57. 7২০০৪ ০6 035 293? 

[1018 001095) হইতে জান যায় যে, ঠিক পলাশী যুদ্ধের প্রাকালে 
বহুবাজার অঞ্চলে একটি প্রভূত অর্থ ও শক্তিশালী বসাক পরিবার 

ছিল। এই পরিবারের ব্যবসায়-সন্বন্ধ জাভা, সিঙ্গাপুর ও সিংহল 
পধ্যন্ত পরিব্যাঞ্ ছিল। এ কাগজ-পত্রে একটি মিত্র পরিবারেরও 

উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পরিবারের একটি যুবক উপেন্দ্র মিন্ত 
ইংরেজদের নিকট দেশীয় সিক্ধ যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিতেন। 
তিনি ভাল ইংরাজী জানিতেন। তাহার লিখিত কয়েকখানি 

পত্র ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির অ-প্রকাশিত কাগজ-পত্রে (0৮ 

911911817৩0 [২6০০109 ০6 0) 7881 18019 (0010097) সম্কলিত 

'আছে। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ বণিকের সহিত এত 

সৌহাদ্দয থাকা সত্বেও তিনি ১৭৭১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের প্রধান 
অধ্যক্ষকে লিখিতেছেন--“তোমাদের আগমনের পর হইতে কলিকাতা, 

হুগলী, শ্রারামপুর, মুশিদাবাদ, রাজমহল, মুঙ্গের অঞ্চলে জিনিষের দাম 

অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ১৮৯ জানা মণ চাল ১1৮০ আনায় বিক্রয় 



বাঙ্গালী ১৮৫ 

হইতেছে | স্থানীয় শিল্পীদের কাজ বাড়িলেও আয় বাড়ে নাই-_- 

কারণ তোমরা ন্যায্য দাম দাও ন1।” 

বাঙ্গালীর প্রাণ বাংলার আবহাওয়ার মত চিরন্ষচ্ছ ও পরিকুল্পনা- 

প্রবণ । পয্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা বাংলার বুক দিয়া যেমন টল্টলে 

জল লইয়া] ধাবিত হয়, বাঙ্গালীর মন এ সকল নদীর ছোট ছোট 

তরঙ্গের তালে তালে তেমনি উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত নৃত্য করে। 
তৌগোলিক কারণে বাঙ্গালীর মন কল্পনা-পরিকল্পনার অফুরস্ত আকর। 

সেইজন্য বাংলার বুকেই মস্লিন, হাতীর দাতের নুম্্ম কাক্ত, অদ্ুত 
তাতের কাজ, সাড়ীর পাড়ের যাছুকরী চাকচিক্য। সেইজন্য বাংলার 
রান্নাঘর পরিকল্পনার আঁচৃত সমাবেশ-ক্ষেত্র, সেইজন্য বাংলার ঘরে ঘরে 
যেমন দুর্গাপূজ1, যেমন প্রতিমা তেমন আর কোথায়? বাংলার 
ঘরে ঘরে যেমন ভাই-ফৌোটা, দাদা-দিদি, মামা-মামী--এতভ মিষ্ট 

আদরের সম্ভাষণ, পারিবারিক ঘনিষ্টতার আবেষ্টন, তেমন আর কোন্ 

প্রদেশে ; হ্বদেশী যুগের পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি মুখরিত হইয়াছিল মা্রাজে 

নয়, গুজরাটে নয়-_বাংলার বুকে । বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর গান 
৬সারা ভারতবর্কে রোমাঞ্চিত আলোড়িত করিয়াছে । শিল্লোন্নতি, 

শিল্প-জাগরণ সেইজন্য বাংলার বুক হইতেই জাগ্রত হইয়াছে । 

" বাঙ্গালী! আজ তুমি নৈরাশ্থো দিন কাটাও, কেন না, তুমি 
আম্মবিশ্বত জাত । গত একশত বৎসরে বাংলার বুকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 

যত মনম্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তেমন আর কোন্ প্রদেশে কিন্বা 

কোন্ বিদেশে? বিগত শত বর্ষের জীবনসম্গালী জগতের যে কোন 

দরবারে আমর] গর্বের সঙ্গে উপহার দিতে পারি। আজ যে 
চারিদিকে বব উঠিয়াছে--“বাঙ্গালী গেল, বাঙ্গালী ছোট, বাঙ্গালীর 
দ্বিন চ*লে গেছে”--সে সব অতি ফধণকি কথা, মন-রচা কথা। সত্য 

যদি হিসাব করিয়া দেখ, আজও প্রমাণ পাইবে--সার1 ভারতবর্ষে 



১৮৬ পঞ্চাশ বতসর 

আজ যত আবিষ্কার, নৃতন শিল্প-উদ্ভোগ, নৃতন হি, নৃতন রটনা- 
কৌশল, নৃতন বন্ধ আবিষ্কার, নৃতন পন্থা নির্দেশ, নৃতন ব্যবসা- 
বাণিজ্যের ইঙ্গিত-গ্রকরণ--তার শতকরা গচাশী ভাগ বাঙ্গালীর 

অবদান! শিলপক্ষেত্রে এবং নৃতন ব্যবসা-গ্রকরণে আজও বাঙ্ালীর 

মেধা ও পরিকল্ীনা অগ্রজের ন্যায় অন্য সকল গ্রদেশকে পথ-নির্দেপ 

করিয়া স্বাধীনতার গথে অভিযান পরিচালিত করিতেছে। বাঙ্গালীর, 

পরিকল্পনার ভাগে তালে যদি তাহার ব্যবসায়ে অস্কবু্ি অঙ্াঙ্গীরপে 
আজ সংখ হইত, তবে তাহারা! জারা দুনিয়ায় অপরাজেে হইয়া 
অগ্রসর হইতে গারিত। কল্পনা ও পরিকল্পনা মনের চিংশকির 

প্রকাশ এবং অঙ্ক ব্যবসা-নুদ্ধির নিরধ্যাস। চাঁই এই দুয়ের সময় 
নৈরাহের কিছু নাই। যে জাতির মনে অফুরস্ত স্বচ্ছল পরিকরনা 

আছে সেই জাতি গ্ররুত শিল্পী-_অঙ্ক, হিসাব-নিকাশ, ব্বসার বিচার- 

বুদ্ধি, এ দকল অভিজ্ঞতার ফলে জীবনে সম্পদে পরিণত হয়। পুনরায় 

বলি' তোমার নৈরাশ্নের কিছু নাই। ভোমার পরিকল্পনাময় মনকে 
বচ্চন ৫ পু রাখ, ব্যবসায়ে সমৃদ্ধি আর শিল্োন্তি আদ্র তবিয়তে 

তোমার সম্পদে গারণত হইবে। 6 



স্পল্ভিস্পিভট 
কন্মসাধনার মূর্তপ্রকাশ নিরলস অধ্যবসায়ের প্রাণবান 

'প্রতীক সার্থকত্ররতী 

কন্মনবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ সহাশচরর 

প্াশততম জন্মদিবস জয়ন্তী উৎসবে 

অভিনন্দন 
তো বঙ্গগৌরব ' আমর! তোমার গুণমুগ্ধ সহকন্মীবুন্দ, তোমার 

বিজয়াভিঘানের সহষাত্রী। তোমার কর্মমুখর জীবনের অর্ধশত- 
বৎসরের জ্মরণীয় দিনে তুমি আমাদের অন্তরের অভিনন্দন গ্রহ কর। 

তে কম্মকবীর ! বর্ধার বারিধারা! যেমন নির্দাঘ-নীরস ধরণীর বুকে 

শ্যামলশ্োভ! বিকশিভ করে, তেমনি তোমার নিরলস কম্মধার' 

হ্ৃতসবন্ম নিরাশ বাঙ্গালী-হদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছে । হে 

ধীমান, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। 

€্ছে পুরুষকার ! তোমার কীন্তির অপেক্ষা তুমি মহৎ । তোমার 
অতুলণীয় একাগ্রতা, অমিত সাহস, অপ্রমেয় অধ্যবসায়, কল্পনাতীতকে 

রূপায়িত করিয়াছে । তুমি ধন্য । তুমি আমাদের বিশ্রয়বিযুগ্ধ অন্তরের 

স্তুতি গ্রহণ কর। 

হে বিজ্ঞ! তোমার অন্তরে ষে বিরাট শক্তি, তাহার চরণে 

ঝটিকার অপেক্ষা প্রমত্ত গতি, তোমার বাহুতে বজ্রের মত হুকঠিন 
ক্ষমতা, তোমার নেত্রে স্বপ্ন ও সাধনার সার্থক দীষ্তি, তোমার ললাটে 

বিজয় তিলক। হে শক্তিমান, তুমি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর। 



১৮৮ পর্গাশ বসের 

হো সব্যপাচি! জাতির পুন্জাগরণের প্রয়াসক্ষেত্ে নব শব 

দিগ্বিজয়ের পুরোধা হইয়া তুমি সমগ্র বাঙ্গালীকে সাফল্যের পথে 
লইয়া চল। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ব্যর্থতার গ্লানি হইতে বাঙ্গালীকে 

তোমারই মত মুক্ত হইবার পন্থা নির্দেশ কর। মহাকালের আশীর্বাদের 
সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের এঁকাস্তিকতা গ্রহণ কর । ইতি-_ 

তোমার গুণমুগ্ধ__ 
সহকম্সাঁরন্দ ॥ 

দ্রাশনগর, হাওড়া । 

১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫১ সাল। 
(ইং ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৪) 



জয়ন্তী উৎসবে প্রত্যভিভাষণ 
কন্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ 

আজ আপনারা আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে আমাকে 

অভিনন্দিত করিবার আয়োজন ৰণ্সিয়াছেন। এই অভিনন্দন উপলক্ষে 

কিছু বলিবার পূর্বে আমার একটি কর্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে । 

আমি সর্ধপ্রথমে আমার তর্পণ জ্ঞাপন করিতেছি, আমার সেই 

লক্ষ লক্ষ অশরীরী ভাই-বোনদের উদ্দেশে যাহারা এই সেদিন মাত্র 
১৩৫০এর দ্বতিক্ষে নিঃশব্দে নিব্বিকারে প্রাণ বলি দিয়া বাঙ্গালার 

চিরন্তন ছুঃখ ও দারিদ্র্যকে অমর স্মৃতির রূপ দিয়া গেল। 

এইলার আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি একটি জীবস্ত 

বাঙ্গালীকে ধাহার অক্লাস্ত কশ্মজীবনে সন্ধ্যা আসন্পপ্রায়। এই ভীক্ষ- 

প্রতিম অমর পুরুষ হইতেছেন আচাধ্য প্রফুল্রচন্দ্র। তিনি ভক্তের 
সাধনায় প্রীত ভগবানের মত স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার 

পদরেণুস্পর্শে এই দাশনগরকে পবিত্র করিয়া আমার মন্তকে আশীর্বাদ 

বর্ণ করিরাছেন। তিনি এই দ্বাশনগরকে “মরণোন্মুখ বাঙ্গালীর 
তীর্ঘক্ষেত্র” বলিয়া অতিহিত করিয়া! আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন । 
তিনি যেন আরও কিছুদিন সুস্থ শরীরে বাচিয়] থাকিয়া তাহার সাধের 

বাঙ্গাঙ্গী জাতিকে এই নিদ্ারণ ছুভিক্ষের পরে পুনঃপ্রতিষ্টিত 

দেখিয়! ঘান। 

আজ আমার এই জন্মতিথি উৎসবে আমার এই কথাই মনে 

হইভেছে যে, যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, 
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সেই বিরাট জাতির জীবন সংরক্ষণের জন্য আমর! কি করিয়াছি এবং 
কি করিতেছি ঃ আমার এই প্রশ্ন বোধ হয় মোটেই অবান্তর নহে। 
সত্যই বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই আজ আমাদের 
প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র দাস়্িত্ব, কর্তব্য ও সমস্যা । 

যেদ্রিন বাঙ্গালীর আদরের “বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যান্ছ” ফেল হইয়! 
গেল সে দিনের কথা মনে করুন। তাহার পূর্বে স্বদেশী যুগের 

বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্টিত কল-কারথানা, কয়লার খনি, ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী অবাধে অবাঙ্গালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে । সেদিন এই 
বাঙ্গালীর বুকে যে হতাশার ঘন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা 

আজও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই । 
এই অন্ধকারেরই অন্তরালে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী অনর্থক অন্রাভাবে 

পরপারে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রতীকারের উপযুক্ত চেষ্টার 
এখনও অতাব। আমার মনে হয়-কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
আন্দোলনের দ্বারা কোন জাতিকে কোনও দিন বাচাইয়া রাখিতে 

পারা যায় নাই, এখনও পারা যাইতেছে না--ভবিষ্যভিও পারা 
যাইবে না। এখানে আপনাদের কাছে বলিতে চাই, আমার এই 
অন্ুভূতিই হইল দাশনগর-প্রতিষ্ঠার তিভি। 

দ্াশনগর একজনের স্থ্ নহে। ইহার সাফল্যের মূলে রহিয়াছে 
বহুসংখ্যক একনিষ্ঠ বাঙ্গালীর সাধনা ও প্রাণপণ পরিশ্রম । অবশ্য 

আমার সম্মুথে যে অভ্রতেদী আদর্শ রহিয়াছে তাহার তুলনায়, 
আমার্িগের চেষ্টায় এ পধ্যস্ত যেটুকু হইয়াছে, তাহা কেবল সমুদ্রের 
সম্মুখে গোম্পদের তুল্য । 

কিন্ত ইহার মধ্যেই যে বাঙ্গালী অন্লাভাবে মরিয়া শেষ হইয়া 
যাইতেছে । আর সেই অন্নাভাবের মুখ্য কারণ হইতেছে, বাঙ্গালীর 
জাতীয় শিল্প তথা! কল-কারখানার মর্শঘাতী অভাব। আর অভাবের 
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জন্য দায়ী আমাদের আলম্ত, অনিচ্ছা ও জাতীয়তা-বোধের 

অপরিষিত দৈন্ | 

এই যুদ্ধ আরম হইবার পর হইতে শুধু এক কাপড়ের জন্যই 
আমর] বৎসরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা অবাঙ্গালীর দেশে চালান দিয়াও 

লজ্জাবোধ করিতেছি না। এক চিনির জন্ত বৎসরে পাড়ে ৬ কোটি 

টাক! বাঙ্গালার বাহিরে পাঠাইয়াও আমরা জীবনকে তিক্তবোধ 

করিতেছি না। এ দ্রেশের পাটকলগুলি বৎসরে বহু কোটি টাকার 

মাল বেচিতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর পাটকলের স্থান টাকায় 

এক আনাও নহে। হতভাগ্য বাঙ্গালী কৃষকের ষৎসামান্ত মজুরী বাদ 

দিলে লাকী মোট] অংশ অবাঙ্গালীর পকেটে চলিরা যাইতেছে । 

কিন্ত এ অবস্থা আরও অনেক দিন চলিতে দেওয়া! ঠিক নয়। 
বাঙ্গালীকে কাচিতে হইলে এই অবস্থার পরিবন্ধন ঘটাইতে হইবে। 

বাঙ্গালীকে নিজের পায়ে দাড়াইতে হইবে । কিন্তু উপায় কি? 

উপায় হইতেছে জাতীয় শিল্প ও ব্যবসপাবাণিজ্য। ইংরেজ এদেশে 

অ'সিবার পূর্বের বাঙ্গালী কোন কিছুর জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। 

বাঙ্গালার সেই অবস্থা--সেই সুদিন- সেই সার্কত৷ আবার ফিরাইয়া 

আনিতে হইবে; স্থচ হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট যন্ত্রপাতি পধ্যস্ত 
সমস্তই বাঙ্গালীকে নিজে করিয়া লইতে হইবে । কেবলমাত্র কুটীর- 

শিল্পের দ্বারাই জাতির অভাব মিটান যাইবে না, হই? প্রুব সত্য। 

আজ বাঙ্গালীকে বিংশ শতাব্দীর শীতিতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে । 

বিংশ শতাববীর যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া--বিংশ শতাব্দীর যোগ্যতা 

অঞ্জন করিয়া লইয়া--বিংশ শতাব্দীর বেগে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত 

করিয়া তুলিতে হইবে। 
আজ এই উৎসবের আসরে আপনার] আনন্দিত ও উল্লসিত, 

কিন্তু আমার কাণে উৎসব-সঙ্গীতের পরিবর্তে আসিয়! আঘাত 
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করিতেছে দারুণ দীর্ঘশ্বাস। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ভেদ করিয়! 

লক্ষ, লক্ষ অশরীরী বাঙ্গালীর অবক্রিষ্ট আত্মা ফুকারিয়া কাদিয়! 

উঠিতেছে। তাহারা যে আমাকে বলিতেছে, “আলামোহন, চোখ 

চাহিয়া দেখ, তোমার বাঙ্গালী জাতি বিশ্বপ্রেমের শ্রোতে কল্পন'- 
বিলাসের ধারায় কোন্ অকুলে তালিয়া চলিয়াছে। তুমি আজ জাতির 

গর্ব করিতেছ, কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমারই দেশের কত সহন্ত্ 
ংসার অল্লাভাবে শ্বশান হইয়! গেল।” তাহারা যেন চীৎকার করিয়া 

আমাকে বলিতেছেঃ “এখনও সময় আছে, এখনও সংষত হও, এখনও 

স্বল্প কর, তাহ! না হইলে বাঙ্গালার প্রতি মাঠ, প্রতি প্রাঙ্গণ 

জনপ্রাণাহীন শ্মশানে পরিণত হইবে ।” 

প্রিয় সহকম্মিগণ, আছ আপনার! আমাকে আশীর্বাদ কারিতেছেন. 

আমি সানন্দে গ্রহণ করিতেছি ঃ কিন্ত আপনাদের নিক্ত নিজ জীবনে 

অবশ্ত প্রাপ্য আশীর্বাদ প্রাপ্তির কি ব্যনস্থা করিতেছেন £ জাতি ঘি 

মরিয়া ধায় তাহ] হইলে কাহার আশীর্বাদ কেই বা গ্রহণ করিবে £ 

যদি আপনার৷ আপনাদের শ্রম, শিল্প ও সাধনার ছারা আবার বাঙ্গালা 

জাতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন তাহ: হইলেই আমার এই 
জয়ন্ত" উৎসব সার্থক হইবে । 

এ কথা আপনার! নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমর জীবনের 
এই আমান্ত সার্থকতা_যাহার জন্য আপনারা এই জয়ন্তী উৎসবের 

অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহ সম্ভব হইয়াছে এই কারণে যে, আমি 

পাইকাছিলাম এবং পাইতেছি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আশীর্বাদ | 

যদ্দি আপনারাও জাতির অমরত্ব নিশ্চয় করিয়! ভবিষৎ বাঙ্গালী 

জাতির আশীর্বাদ অঞ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার 

এবং আপুনাদের জীবনধারণ সার্থক হইবে। 
্ ॥ ল শপথ মি উ ০ 

নি... 








